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Ten geleide 

'Van oudsher kleden vrijmetselaren zich 
met een schootsvel, als het onderscheidend 
embleem van hun handwerk. Het is om die 
reden dat ik U met dit schootsvel wil bekle
den. Onthoud, mijn Broeder, dat dit 
schootsvel ouder is dan het Gulden Vlies of 
de Romeinse adelaar en meer eervol dan 
welke onderscheiding ook onder de zon 
die u ooit verleend zou kunnen worden. 
Koningen hebben zich niet geschaamd het 
te dragen; het is het teken der onschuld en 
het zinnebeeld van ware vriendschap. Ik 
hoop dat ge het vele jaren zult mogen dra
gen, tot nut van het handwerk en tot eer van 
de loge waarin ge heden zijt aangenomen. 
Wanneer gij het nimmer onwaardig wordt, 
zo zal het u nimmer onteren.' 

Zo luidt de traditionele tekst die wordt 
uitgesproken bij de bekleding van de Leer
ling, onmiddellijk na zijn aanneming. Een 
tekst die het eminente belang van het 
schootsvel voor de vrijmetselaar beter ver
woordt, zal moeilijk te vinden zijn. 

Er is wel vaker gezegd dat het eigene 
van de Vrijmetselarij niet zozeer te zoeken 
is in haar ideologie of denkwereld in het al
gemeen, maar in de haar eigen methode: 
het werken met rituelen, het hanteren van 
symbolen. Gegeven die methode is het 
schootsvel wel het kenmerkende en essen
tiële vrijmetselaarsattribuut. Het is het ritu
ele kledingstuk bij uitstek. Al in de oudste 
periode van de Vrijmetselarij is dat zo, ook 
al zag het er toen wel anders uit: men droeg 
aanvankelijk immers echte voorschoten, 
grote lederen lappen, naar het voorbeeld 
van de ambachtelijke steenhouwers. Wel
dra echter zette zich een ontwikkeling in 
gang die enerzijds werd ingegeven door 

praktische motieven, maar anderzijds ook 
de symboolwaarde van het attribuut ver
sterkte. Het schootsvel wordt kleiner, er 
ontwikkelt zich een duidelijke vormgeving, 
zowel wat betreft het model als op het punt 
van decoratie: het gebruik van distinctieve 
kleuren, het aanbrengen van een logenaam, 
het toevoegen van alle mogelijke symbolen 
ontleend aan de Vrijmetselarij in het alge
meen of juist aan de specifieke werkwijze 
waarvoor het schootsvel bestemd was. Op 
die manier ontstaat door de tijd, de diverse 
landen en de vele obediënties heen een 
enorme diversificatie. Zo is het schootsvel 
drager geworden van een fascinerende sty-
listische traditie, zo staat ieder heden ge
dragen schootsvel in die traditie van vorm
geving en symboliek. 

Het, schootsvel is dus een kenmerkend 
gegeven binnen de materiële cultuur van de 
Vrijmetselarij. Naast het rituele aspect is 
trouwens die materiële vormgeving wel 
één van de meest herkenbare en kenmer
kende trekken van de Vrijmetselarij door 
de eeuwen heen. Als men zich erover ver
baast dat de Vrijmetselarij zo relatief wei
nig beroerd is door de wisseling der tijden, 
zo sterk aan zichzelve gelijk is gebleven, 
dan kan dit ook aan de geschiedenis van het 
schootsvel geïllustreerd worden. Bij alle 
diversiteit, bij alle tijdsgebonden vormge
ving, bij alle ontwikkelingen op ritueel ge
bied, vertoont toch iedere grotere collectie 
schootsvellen een frappante innerlijke een
heid, een constante toonzetting a.h.w. 

Het lijkt dus geen wonder dat in de mu
seale verzamelingen van de Orde, onderge
bracht in het Cultureel Maconniek Centrum 
'Prins Frederik' (CMC), de collectie 
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schootsvellen één van de hoofdbestand
delen is. Die collectie is dermate rijk en di
vers, dat aan de hand hiervan de ontwikke
ling van het schootsvel door de eeuwen 
heen kan worden bestudeerd. De collectie 
biedt inderdaad de mogelijkheid hiervan 
een adequaat beeld te verkrijgen. En uit het 
betoog volgt wel dat het verkregen beeld in 
hoge mate representatief zal zijn, niet al
leen voor de materiële cultuur van de Vrij
metselarij in het algemeen, maar ook voor 
haar symboliek in het algemeen en die van 
de diverse werkwijzen binnen de Vrijmet
selarij in het bijzonder. Dit is het bijzon
dere belang van deze aflevering van Thoth, 
speciaal gewijd aan het schootsvel, en met 
name die schootsvellen die de Orde in haar 
zo bijzonder rijke CMC bezit. Voor deze 
bijzondere gelegenheid is dit nummer extra 
rijk aan illustraties, noodzakelijk bij de lec
tuur, maar ook een fraaie uitstalling van de 
rijkdommen van het CMC. 

In de periode dat kunsthistorica Andréa 
Kroon in het CMC werkzaam was, heeft zij 
de collectie schootsvellen in het bijzonder 
bestudeerd, dit in combinatie met de vele 
schriftelijke bronnen die de Ordebiblio
theek op dit gebied kan leveren. Deze stu
die heeft in 1996 geresulteerd in een afstu
deerscriptie getiteld Het schootsvel van de 
vrijmetselaar in Nederland, I/JJ-I8JJ. 
Een kennismaking met een ritueel kleding
stuk. Het is deze zeer uitvoerig gedocumen
teerde scriptie waarop de auteur nu de in dit 
nummer gepubliceerde drie artikelen over 
het schootsvel heeft gebaseerd. 

Het bestuur van de Maconnieke Stichting 
Ritus en Tempelbouw was zó verheugd 
over de kans het verdienstelijke werk van 
Andréa Kroon in deze aantrekkelijke vorm 
te publiceren dat het heeft besloten dit 
nummer van Thoth aan te bieden aan alle 
leden van de Orde. 

Het is de wens van de auteur haar drie arti
kelen op te dragen aan de nagedachtenis 
van Beitj Croiset van Uchelen, conservator 
van de verzamelingen van de Orde van 
z953 tot T99°- Zij 's dankbaar voor de 
wijze waarop hij haar bij haar exploratie 
van de schootsvellen - en meer - steeds 
met kennis en wijsheid tot steun is geweest. 

Namens de redactie, 
Evert Kwaadgras 
conservator 

Over de auteur 

Drs. Andréa A. Kroon (1968) studeerde 
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Leiden. In 1996 voltooide zij haar docto
raalscriptie. Sindsdien is zij als kunsthisto
rica werkzaam voor musea en tijdschriften. 
Zij bereidt thans een studie voor naar de 
materiële cultuur van de Vrijmetselarij in 
de periode 1735-1830, waarin de rol van 
de Vrijmetselarij in de handelscontacten 
met Azië en de productie van Japans lak-
werk met een maconnieke decoratie cen
traal staan. 

De Stichting Vrienden van de Verza
melingen van de Orde van Vrijmetse
laren sponsort het verschijnen van dit 
themanummer. Dat maakt het mede 
mogelijk in Thoth, bedoeld als 
maconniek cultureel periodiek, eens 
op bijzondere wijze het volle licht te 
laten schijnen op het Cultureel 
Maconniek Centrum 'Prins Frede-
rik'. De redactie en het bestuur van 
Ritus en Tempelbouw zijn de 'Vrien
den' daarvoor zeer erkentelijk. 



Veranderingen in de interpretatie van het 
schootsvel van de 18 de eeuw tot heden 
ANDRÉA A. KROON 

Het maconnieke schootsvel is een uniek ri
tueel kledingstuk, met een specifiek daar
aan verbonden gebruik en betekenis.1 In de 
context van de verheffing tot Meester, een 
ritueel dat betrekking heeft op een symbo
lische dood en opstanding, vertoont het 
schootsvel grote overeenkomsten met ritu
ele kledingstukken uit niet-Westerse lan
den. In de zogenoemde rites de passage, 
rituelen die betrekking hebben op de over
gang van de ene levensfase naar de andere 
(geboorte, huwelijk, dood), worden derge
lijke kledingstukken gebruikt. In Westerse 
landen zijn specifiek rituele kledingstukken 
minder gebruikelijk, al kent men binnen 
Westerse religies wel kledingstukken die in 
een rituele context worden gebruikt, b.v. de 
liturgische kleding en doop- en trouwjur
ken. Als zeldzaam voorbeeld van Westerse 
rituele kleding leent het schootsvel zich 
voor studie vanuit de godsdienstweten
schappen en de antropologie. 

Binnen de Orde is het schootsvel van 
oudsher het voornaamste teken van de vrij
metselaar, waaraan vele lagen van beteke
nis zijn verbonden.2 Door de i8de-eeuwse 
'onthullingsgeschriften' en de latere ritu-
alenbundels met elkaar te vergelijken, 
blijkt dat het schootsvel in de loop van de 
18de en de 19de eeuw diverse functies tij
dens de inwijding heeft vervuld, waarvan 
sommige aspecten inmiddels verloren zijn 
gegaan. Ook blijkt dat vele van de beteke
nissen die tegenwoordig aan het schootsvel 
worden gegeven, pas laat in de 18de eeuw 
of zelfs in de 19de eeuw zijn ontstaan. 

De relatie tussen het ambachtelijke 
en het maconnieke schootsvel 

Voordat de ontwikkeling van het schoots
vel kan worden geschetst, moeten eerst fei
ten en fictie worden gescheiden. Doordat 
nog altijd niet duidelijk is op welk moment 
de Vrijmetselarij precies is ontstaan, wordt 
haar geschiedenis doorgaans gerekend 
vanaf 1717, het jaar waarin de 'Grand 
Lodge of London and Westminster' werd 
opgericht. Onderzoek wijst echter uit dat er 
lang vóór 1717 al sprake is van de 'accep
tion' (aanneming) van vrijmetselaars in 
loges, en doet vermoeden dat deze opname 
een symbolisch of ritueel karakter had. 3 
Men gaat er niet langer van uit dat de Orde 
zich in een rechte lijn heeft ontwikkeld 
vanuit het middeleeuwse bouwvak, maar 
veronderstelt dat de Vrijmetselarij - bij 
haar ontstaan als gevolg van diverse poli
tieke en sociale factoren in de late 17de of 
vroege 18de eeuw - haar werkwijze en 
symboliek heeft gemodelleerd naar het 
bouwvak. Ook het schootsvel werd overge
nomen uit een ambachtelijke traditie. 

Een deel van de verwarring rondom de 
oorsprong van de Vrijmetselarij en ook die 
van het schootsvel, hangt samen met de 
verschijning van het eerste wetboek van de 
'Grand Lodge' in 1723: The Constitutions 
of the Free-Masons van de hand van James 
Anderson (1679-1739). Bij het opstellen 
van de Constitutions baseerde Anderson 
zich onder andere op middeleeuwse voor
schriften met betrekking tot zaken uit het 
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steenhouwersvak.4 Dergelijke voorschrif
ten (Charges of Plichten) werden vaak 
voorafgegaan door een legendarische ge
schiedenis van het bouwvak. De Constitu-
tions bevatte dan ook naast het gewenste 
wetboek van de Grootloge en de plichten 
van de vrijmetselaar - net als de Old Char
ges - een mythische geschiedenis van de 
Vrijmetselarij.5 Ook Anderson voorzag de 
Orde van een mythisch verleden, aan de 
hand van voorbeelden uit bijbelse, histo
rische en legendarische bronnen. Bescher
mers of bevorderaars van het bouwambacht 
of de architectuur waren volgens Anderson 
allen voormalige Grootmeesters of leden 
van de Orde. Een dergelijke mythische ver
klaring voor het ontstaan van de Orde past 
bij het allusieve karakter van de werk
wijze. De fictieve geschiedschrijving van 
Anderson werd in de herdrukken, die vanaf 
1738 tot 1784 verschenen, aangevuld met 
recente historische gebeurtenissen en fei
ten, waardoor het geheel ging lijken op een 
echte geschiedenis van de Orde. Deze men
geling van fictieve en historische gegevens 
vormde de basis voor vele andere publica
ties en had een grote invloed op het alge
mene denken over de Vrijmetselarij, zowel 
binnen als buiten de Orde. De Constitu-
tions droeg op deze manier bij aan de ver
warring rondom de oorsprong van de Vrij
metselarij en de hardnekkige pogingen de 
geschiedenis van de Orde terug te voeren 
tot de bouwgilden. 

Net als over de geschiedenis van de 
Orde werden ook over de oorsprong van 
het schootsvel veel theorieën ontwikkeld, 
die niet door enig wetenschappelijk onder
zoek kunnen worden gestaafd. De oor
sprong van dit rituele kledingstuk werd ge
zocht in diverse mythische en bijbelse 
lendendoeken of priesterkleden. Het 
maconnieke schootsvel heeft zich echter 
niet in rechte lijn ontwikkeld uit enig pries
terkleed of gilde-schort, maar heeft haar 

Afb. 1. Schootsvel van leer, midden 18de eeuw. 
Collectie CMC 'Prins Frederik', Den Haag 

symboliek en vorm hiernaar gemodelleerd. 
In de eerste vrijmetselaarsloges werden 

aanvankelijk wel echte steenhouwersschor-
ten gedragen, gemaakt uit een leren huid 
(afb. 1). Dit schort had geen functionele be
tekenis in vrijmetselaarsloges: er werd im
mers geen fysieke arbeid verricht. De stu
die van vroege maconnieke tekstbronnen 
doet vermoeden dat deze schorten aanvan
kelijk vooral fungeerden als 'herkennings
teken', en pas op een later moment in de 
ontwikkeling van de Vrijmetselarij de meer 
uitgebreide rituele functie en symbolische 
betekenis kregen die wij tegenwoordig met 
het schootsvel associëren. Omdat er geen 
praktische reden was om de vorm en het 
uiterlijk van een ambachtelijk schort te 
handhaven, heeft het maconnieke schoots
vel zich in de loop van de 18de eeuw kun
nen ontwikkelen tot een kledingstuk met 
een rijke decoratie, dat bovendien onderhe
vig was aan allerhande modeverschijnse
len. 

Het schootsvel als herkenningsteken 

Het schootsvel is sinds de stichting van de 
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Orde het voornaamste 'teken' van de vrij
metselaar. In het lied The Freemasons 
Health (ca. 1710-17237), wordt duidelijk 
hoe vroeg reeds, en in hoeverre, het dragen 
van een schootsvel werd geïdentificeerd 
met het vrijmetselaarschap: 

'Tis this, & tis that, They cannot teil what 
Why So many Great Men of the Nation 
Shou'd Approns8 put on, To make them-
selve one 
With a Free or an Accepted Mason.'9 

Het schootsvel wordt in Andersons Consti-
tutions (1723) niet met name genoemd. An-
derson spreekt uitsluitend over het dragen 
van 'the Badges of Free and Accepted 
Masons'.10 Ook in The Fellow-Crafts 
Song, dat Anderson in zijn werk opnam, 
wordt het schootsvel indirect op die manier 
aangeduid. Vrijmetselaren zijn volgens dit 
lied: 

'Enobled by the Name they bear, 
Distinguished by the Badge they wear . ' : : 

Het schootsvel van de vrijmetselaar wordt 
nog altijd gezien als een badge: niet alleen 
een (herkennings)teken van het lidmaat
schap van de Orde, maar ook van het 'vrij
metselaar-zijn'. 

Ook een praktisch doel 

Het schootsvel kreeg als zodanig ook een 
praktisch doel: het werd gebruikt om de 
verschillende leden en functionarissen van 
de (Groot)loge van elkaar te onderschei
den. Conform de gilde-theorie zou de stand 
of de vorm van de klep van het schootsvel 
in het bouwvak hebben gediend om onder
scheid te maken tussen de Meester der 
Loge en de Leerlingen of Gezellen. Deze 
veronderstelling kan echter niet worden be

vestigd. Niet in het oude bouwvak, maar al
leen in de Vrijmetselarij werden vorm en 
decoratie van het schootsvel gebruikt om 
enig hiërarchisch onderscheid binnen de 
loge aan te duiden. 

Het ruwe leer van het schootsvel be
schadigde waarschijnlijk de delicate bo
venkleding van de heren vrijmetselaren in 
de 18de eeuw, zodat het de gewoonte werd 
het schootsvel met een zachtere stof te voe
ren. Het is niet bekend wanneer voering 
voor het eerst werd gebruikt. Het witleren 
schootsvel van Grootofficieren werd tradi
tioneel gevoerd met zijde, slechts een en
kele keer met linnen of katoen. Indien de 
voering aan de voorzijde van het schoots
vel werd omgeslagen en werd vastgenaaid, 
ontstond de bekende bies.12 

Rylands verwijst in zijn artikel 'The 
Masonic Apron' (1892) naar een bestelling 
van schootsvellen uit 1734, voor de consti
tutie van een loge in de 'Prince of Orange's 
Head' in Mill Street, Southwark, waarin 
gespecificeerd staat dat de schootsvellen 
zijn gevoerd en gebiesd. Uit dezelfde be
stelling blijkt ook dat de Voorzittend Mees
ter een bies van 2 inch breed kreeg, terwijl 
de Gedeputeerd Voorzittend Meester een 
bies van 1 inch kreeg. De hiërarchie binnen 
de loge werd dus mogelijk aangegeven 
door middel van de breedte van de bies op 
het schootsvel. De Zwaarddrager, de loge-
functionaris die als teken van het soeve
reine gezag van de Voorzittend Meester 
van de loge een zwaard droeg, kreeg een 
gele bies. Een voering wordt voor hem niet 
vermeld.13 

Het aanbrengen van voering en bies in 
bepaalde kleuren werd al snel aan banden 
gelegd. In de iste druk van de Constitu-
tions (1723) werden nog geen kledingvoor
schriften vermeld. (Omdat Anderson zich 
bewust baseerde op gegevens uit de Old 
Charges, mag worden verondersteld dat hij 
hieruit belangrijke informatie over het 
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schootsvel zou hebben overgenomen in de 
Constitutions. Uit het ontbreken van kle
dingvoorschriften in de Constitutions 
mogen we dan ook concluderen dat derge
lijke voorschriften ook niet in de Old Char
ges voorkwamen.) In de 2de editie van de 
Constitutions (1738) werden de eerste offi
ciële kledingvoorschriften van de Engelse 
Grootloge vermeld, die al op 17 maart 
1731 waren ingesteld. Deze zouden in de 
volgende decennia in Engeland gehand
haafd blij ven '4 : 

'The Grand Lodge, to cure some Irregulari-
ties, order'd, that none but the G. Master, 
his Deputy and Wardens (who are the only 
Grand Officers) shall wear their Jewels in 
Gold pendant to Blue Ribbons about their 
Necks, and White Leather Aprons with 
blue silk; which sort of Aprons may also be 
worn by former G. Officers. 

Masters and Wardens of particular Lod-
ges may line their White Leather Aprons 
with white silk, and may hang their Jewels 
at white Ribbons about their Necks.15 

The Stewards for the Year were allow'd 
to have Jewels of Silver (tho' not guilded) 
pendent to Red Ribbons about their Necks 
[...], and to line their White Leather Aprons 
with Red silk [...] Former Stewards were 
also allow'd to wear the same sort of 
Aprons, White and Red.' l° 

Uit de bepaling blijkt dat de structuur van 
de Grootloge en de gewone loges, en het 
onderscheid tussen de logefunctionarissen 
en de overige leden, in de kleding zichtbaar 
werden gemaakt. De blauwe kleur was 
voorbehouden aan het Hoofdbestuur: de 
Grootmeester en Grootofficieren. De 
Grootloge-officieren die verantwoordelijk 
waren voor de maaltijd {Stewards) kregen 
een rood gevoerd exemplaar. De Meesters 
en Opzieners {Wardens) van de gewone 
loges kregen een wit gevoerd schootsvel.17 

Waar in de tekst wordt gesproken over de 
kleur van de voering {lining), wordt hier
mee vooral de kleur van de bies bedoeld. 
De voering was immers niet direct zicht
baar, maar de bies (voeringomslag) wél. 

Een dergelijk onderscheid door middel 
van uiterlijke kenmerken hoeft niet uitslui
tend te duiden op een behoefte aan hiërar
chisch onderscheid. Het werd vermoedelijk 
vanuit praktisch oogpunt noodzakelijk de 
diverse logefunctionarissen visueel duide
lijk herkenbaar te maken. Bijeenkomsten 
en ritueel verliepen immers volgens vaste 
regels, waarbij men zich op het gepaste 
moment tot de juiste persoon diende te 
wenden. Naarmate het aantal loges toenam, 
werd het voor de individuele vrijmetselaar 
vermoedelijk onmogelijk de functionaris
sen van alle loges persoonlijk te kennen. 
Om de zaken ordelijk te kunnen laten ver
lopen, moesten de diverse logefunctionaris
sen voor eenieder snel en eenvoudig te her
kennen zijn. Een duidelijk onderscheid in 
regalia bood hierin mogelijk uitkomst. 

Ongeregeldheden uitbannen 

Bovengenoemde maatregel werd, zo meldt 
de tekst, genomen om ongeregeldheden in 
kleedgedrag uit te bannen. Dit zou kunnen 
betekenen dat vóór 1731 ook andere leden 
dan de Grootofficieren van blauwe voering 
gebruikmaakten. Rylands is van mening 
dat deze gewoonte al was ontstaan vóór 
1717. Hij beargumenteerde al in 1892 
dat er vóór 1717 meerdere maconnieke or
ganisatievormen bestonden en dat welis
waar een nieuw orgaan werd opgericht in 
de vorm van de 'Grand Lodge', maar dat 
het wat de bies van het schootsvel betreft 
waarschijnlijk ging om een voortzetting en 
officiële erkenning van een bestaande 
gewoonte.19 Ook gezien vanuit recente 
theorieën over de oorsprong van de Vrij-
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Afb. 2. John Pine (1690-1756). Frontispiece uit 
Andersons Constitutions (1723), kopergravure, 

ongedateerd 

metselarij lijkt dit aannemelijk.20 Ter 
ondersteuning van zijn theorie noemt Ry-
lands een brief van ene 'Monoculus', ver
schenen in de Tatler nr. 23, op 27 septem
ber 1709. Daarin zegt 'Monoculus': 

'All persons of Quality admire me, tho, 'rot 
me, if I value a Blue Garter any more than I 
value a Blue Apron.'21 

Indien hier met blue apron werkelijk een 
vrijmetselaarsschootsvel werd bedoeld, dan 
draagt dit bij aan het vermoeden dat blauwe 
voering al werd gebruikt vóór 1717. 

Dit bericht in de Tatler spreekt over de 
Vrijmetselarij en de Orde van de Kouse-
band. Enig verband met deze ridderorde 
kan eveneens worden gevonden in het be
kende frontispiece van de Constitutions 
van Anderson (1723), een gravure van de 
hand van John Pine (1690-1756) (afb. 2). 
Hierop wordt tegen een architecturale ach
tergrond een gezelschap rondom de Groot

meester, de hertog van Montague 
(1690-1749), uitgebeeld. Montague is ge
kleed als Ridder van de Kouseband. Hij 
overhandigt de Constitutions aan zijn op
volger, de hertog van Wharton 
(1698-1731). Links in de voorstelling is in 
het gevolg van Montague een man uitge
beeld met een stapel schootsvellen en 
handschoenen in zijn armen. Een aantal 
van de Engelse Grootmeesters, onder wie 
Montague en Wharton, was Ridder van de 
Orde van de Kouseband. De regalia van 
deze orde hadden een lichtblauwe kleur, 
het zogeheten garter blue.21 Blauw was 
een gebruikelijke kleur voor regalia van 
ridderorden en andere kleding met een 
zeker prestige. In 1740 veranderde de kleur 
van de Orde van de Kouseband van licht
blauw in donkerblauw. Hoewel de kleur 
van de Orde van Vrijmetselaren lichtblauw 
bleef, werd de kleur voor Grootofficieren 
wel veranderd in donkerblauw.23 

In A Dialogue between Simon, a town 
Mason, & Philip, a Traveling Mason, een 
manuscript uit ca. 1725 waarin een vroege 
maconnieke catechismus is opgenomen, 
wordt het schootsvel zelfs boven de Orde 
van de Kouseband verkozen: 

'(...) the Badge of a Mason, more Ancient 
and Honorable than the Knights of the Gar
ter. ' 2 4 

Hoewel de Vrijmetselarij in beginsel een 
broederschap is, sprak men ook over een 
'Orde' van vrijmetselaren. Een neiging tot 
formaliteit is weliswaar kenmerkend voor 
de periode waarin de Vrijmetselarij zich 
ontwikkelde, maar daarnaast was er een 
duidelijke neiging zich spelenderwijs de 
status van een Ridderorde te verlenen. In 
De beoefening van de Koninklijke Kunst in 
Nederland wordt gewezen op de aristocrati
sche trekjes die het maconnieke 'spel' bezit: 
'(...) in de gehele aankleding en uitrusting, 
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van het versieren der schootsvellen af tot 
het vervaardigen van pseudo patenten en 
charters, waarmede oude rechten werden 
gepretendeerd.'2 5 

Hogere graden 

In Frankrijk ontwikkelden zich in de loop 
van de 18de eeuw vele van de zogenoemde 
'hogere graden' of 'voortgezette werkwij
zen' naast de drie graden van Leerling, 
Gezel en Meester. Doordat in de Franse 
Vrijmetselarij de adel sterk was vertegen
woordigd en juist de adel behoefte had aan 
'hogere' graden, werden hierin de aristo
cratische omgangsvormen als vanzelfspre
kend opgenomen. Dit weerspiegelde zich 
in de vaak hiërarchische structuur van de 
verschillende gradenstelsels, de ingewik
kelde formaliteiten, de voorkeur voor titu
latuur en het dragen van regalia, als betrof 
het een echte ridderorde. Een andere be
langrijke factor in deze ontwikkeling is 
mogelijk de beïnvloeding van de vroege 
Franse Vrijmetselarij door de Orde van de 
Tempelieren geweest.26 

Rylands opperde de mening dat het 
voeren en versieren van het schootsvel wel
licht een manier was om het onderscheid 
tussen ambachtelijke bouwloges en vrij-
metselaarsloges te benadrukken.27 Na het 
ontlenen van het schootsvel aan het bouw
ambacht lijkt het versieren ervan (door 
middel van voering en bies) vooral te zijn 
ontstaan uit een praktische overweging: het 
herkenbaar maken van de (Groot)logefunc-
tionarissen tijdens bijeenkomsten. Moge
lijk heeft de behoefte het schootsvel de sta
tus van regalia (zoals die van ridderorden) 
te geven, bijgedragen tot het gebruik van 
voering en vervolgens decoratie. 

Ook in Nederland werden kledingvoor
schriften gehanteerd, waaruit blijkt dat het 

schootsvel een herkenningsfunctie had. De 
ontwikkeling van het Nederlandse schoots
vel werd in eerste instantie beïnvloed door 
die van zijn Engelse tegenhanger. De eerste 
Nederlandse loges verschenen vanaf 1734 
en werkten naar Engels voorbeeld. In de 
periode 173 5-1744 waren er in Nederland 
geen (waarneembare) maconnieke activi
teiten. In de periode tussen 1744 en 1756, 
het jaar waarin de Nederlandse Grootloge 
werd (her)opgericht, werden voornamelijk 
Frans georiënteerde ritualen gebruikt (de 
zogeheten 'onthullingsgeschriften'). Deze 
ritualen melden het gebruik van witte 
schootsvellen met een blauwe bies, over
eenkomstig de oorspronkelijke Engelse 
voorschriften. 

Toen op 26 december 1756 de Neder
landse Grootloge werd (her)opgericht, 
werd overgegaan tot het kiezen van vaste 
logekleuren. De kleur van een loge werd 
daarna steeds in haar constitutiebrief vast
gelegd. Aan de invoering van dit gebruik 
ging een wetsvoorstel vooraf op 2 5 decem
ber 1756, waarin onder punt 24 en 25 de 
regeling betreffende de kleuren van het 
schootsvel werd vermeld: 

'24. De Loges kunnen zich onderscheiden 
middels de verschillende kleuren voeringen 
van hun Schootsvellen, de versierselen van 
de officeren die geen grootofficier van de 
orde zijn geweest, moeten hangen aan lin
ten in dezelfde kleur als de voering van hun 
Schootsvellen. De kleur blauw wordt (...) 
gereserveerd voor de Gfroot] Officieren 
van de orde conform de oude statuten. 

25. Ieder lid van een loge draagt het 
Schootsvel in de kleur van zijn loge ook in
dien hij een hogere rang heeft dan de mees-
tergraden[,] uitgezonderd de broeders die 
groot officieren van de orde zijn geweest[;] 
zij mogen hun Schootsvellen altijd dragen 
gevoerd met blauw conform de oude statu
ten. ' 2 9 
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Met de invoering van deze maatregel kre
gen de leden van de Orde de mogelijkheid 
een schootsvel met een bies in de loge-
kleur(en) te dragen, hetgeen in Engeland 
niet gebruikelijk was.3° De blauwe kleur 
bleef voorbehouden aan de huidige en 
voormalige Grootofficieren, hiermee nog 
de voorschriften in de Constitutions (1738) 
volgend. 

Vanaf 1756 is het Nederlandse schoots
vel zich los van het Engelse type gaan ont
wikkelen. Als gevolg van diverse politieke 
ontwikkelingen werd het Nederlandse 
schootsvel vooral beïnvloed door zijn 
Franse tegenhanger. 

De bekleding als rituele handeling 

De zogenoemde 'bekleding', het moment 
waarop de nieuwe Leerling zijn schootsvel 
van de Voorzittend Meester ontvangt, is te
genwoordig één van de belangrijkste han
delingen binnen het maconnieke ritueel. De 
Constitutions (1723) maakte nog geen mel
ding van enige symbolische betekenis of 
rituele handeling met betrekking tot het 
schootsvel. (Opnieuw mag worden veron
dersteld dat Anderson informatie hierover 
zou hebben overgenomen uit de Old Char
ges indien in ambachtelijke loges van een 
dergelijk gebruik sprake zou zijn geweest.) 
Wel was volgens de Constitutions het vol
gende gebruikelijk: 

'Every new Brother at his making's decent-
ly to cloath the Lodge, that is, all the 
Brothers present.'31 

Het is de vraag hoe dit moet worden geïn
terpreteerd. In de Nederlandse vertaling 
van de Constitutions door Kuenen (1736) 
wordt de tekst van Anderson als volgt ver
taald: 

'Wanneer een Ni[e]uw Broeder gemaekt 
wort, zal hij gehouden zijn de Loge be
hoorlijk te dekken, dat is te zeggen, wan
neer de Broeders alle present zijn, zal hij 
iets in bewaring stellen, hetwelk tot soulaes 
der behoeftige en arme Broederen verstrek
ken zal (...)' 3 2 

Hier werd de Engelse tekst 'to cloathe the 
Lodge' duidelijk geïnterpreteerd als het 
doen verstrekken van een geldelijke ver
goeding voor de inwijding. De (Engelse) 
tekst duidt vermoedelijk op het aanbieden 
van kledingstukken door het nieuwe lid aan 
de overige leden van zijn loge. Het schen
ken van kledingstukken, met name hand
schoenen, was bij formele of speciale gele
genheden, zoals een huwelijk, in de 17de 
en de 18de eeuw heel gebruikelijk. Moge
lijk ging het tevens om een vorm van ver
goeding voor de inwijdingskosten. 

Mogelijk de vroegste vermelding van 
het schenken van kleding door een kandi
daat aan een loge is te vinden in Plots Na-
tural History of Staffordshire uit 1686: 

'Into which Society [of Free-Masons] when 
any are admitted, they call a (...) Lodge (...) 
which must consist at lest of 5 or 6 of the 
Ancients of the Order, whom the candidats 
present with gloves, and so likewise to their 
wives.'33 

Opvallend is dat hier bij het schenken van 
kleding juist het schootsvel niet wordt ge
noemd. Dit geeft aan dat het schootsvel 
vermoedelijk niet de belangrijke rol had die 
het later in majonnieke loges zou krijgen. 

Vroege maconnieke teksten maken wél 
melding van het schenken van schootsvel
len. In een bericht in het krantje The Flying-
Post or Post-Master (nr. 4712 van n april 
1723) werd een vroege catechismus gepu
bliceerd, welke bekend staat als A Mason 's 
Examination. Hierin wordt vermeld, dat: 
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'When a Free-Mason is enter'd, after ha-
ving given to all present of the Fraternity a 
Pair of Men and Women's Gloves and 
Leathern Apron (...).'34 

Het feit dat juist in pre-magonnieke teksten 
het schootsvel niet expliciet wordt ge
noemd, maar in maconnieke teksten wél, 
ondersteunt de theorie dat de Vrijmetselarij 
niet in directe lijn uit de ambachtelijke 
loges is gegroeid. Vanuit de gilde-theorie 
geredeneerd zou het immers logischer zijn 
het schootsvel - niet langer van praktisch 
nut - achterwege te laten en minder om
slachtige kledingstukken als middel van 
onderscheiding te gaan gebruiken. 

Het uitdelen van kleding aan de loge-
leden wordt in publicaties na 1723 niet 
meer genoemd. In A Dialogue between 
Simon & Philip (ca. 1725) wordt beschre
ven hoe Simon na het afnemen van de eed 
zijn schootsvel ontving: 

'(...) the Senior Warden put me on a White 
apron with these words. I put you on the 
Badge of a Mason, more Ancient and Hon-
orable than the Knights of the Garter.'3 5 

Hier wordt voor het eerst de suggestie ge
wekt dat de Leerling zijn schootsvel (sym
bolisch) ontvangt vanuit de loge, zoals dat 
ook nu nog gebruikelijk is. Door het beta
len van entreegeld heeft de kandidaat deze 
kledingstukken zelf bekostigd; de uitrei
king is dus een puur symbolische hande
ling. 

Opmerkelijk is dat de kledingstukken 
volgens de vroege maconnieke bronnen 
door de kandidaat aan de loge worden ge
schonken, en tegenwoordig juist door de 
kandidaat van de loge worden ontvangen 
(via de Voorzittend Meester). Er heeft dus 
een belangrijke omslag plaatsgevonden: 
van het schenken van kleding naar het ont
vangen van kleding, van betaling naar ritu

ele handeling. Deze omslag lijkt te hebben 
plaatsgevonden tussen het verschijnen van 
de Constitutions (1723) en A Dialogue be
tween Simon & Philip (ca. 1725). 

Helaas verschaffen overige publicaties 
uit het tweede kwart van de 18de eeuw 
weinig duidelijkheid over de genoemde 
ontwikkeling. Pas in 1737 wordt de uitrei
king van het schootsvel weer expliciet ge
noemd, in het zogeheten Rituaal Herault. 
Deze beschrijving van een inwijding ver
scheen in Parijs onder de titel Réception 
d'un Frey-Maqon en was het eerste macon
nieke geschrift dat op het continent werd 
gepubliceerd. De vroegst gedateerde Ne
derlandse vertaling verscheen op 20 januari 
1738 in de 's Gravenhaegse Courant. In 
deze publicatie werd melding gemaakt van 
Herault, een hoge ambtenaar van de Parijse 
politie, die op 14 september 1737 een ver
bod op de Vrijmetselarij had uitgevaardigd 
en informatie over de gang van zaken in de 
loges vrijgaf. In het bericht werd een be
schrijving van de inwijding van een nieuw 
lid van de Orde gegeven. Aan het einde van 
de inwijding wordt het uitreiken van een 
schootsvel aan de Leerling beschreven: 

'(...) werdende alsdan hem een Schootsvel, 
als Vrye Metselaer, van witte Zeem, een 
paer mans Handschoenen voor hem, en een 
paer vrouwe Handschoenen voor die hy 't 
meest bemind, overhandigt (...).'3° 

Hier wordt het huidige gebruik voor het 
eerst expliciet genoemd. In de publicaties 
na 1737 is - tot op heden - steeds sprake 
van dit ontvangen van een schootsvel en 
twee paar handschoenen door de nieuwe 
Leerling. 
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De betekenis van het schootsvel in 
relatie tot de mythe van Hiram Abiff 
volgens de 'onthullingsgeschriften' 

(I730-I751) 

In de loop van de eerste helft van de 18de 
eeuw verschenen diverse publicaties waar
in de auteurs beweerden de geheimen van 
de Orde te onthullen. Tegenwoordig weten 
we dat een deel van deze publicaties een 
waarheidsgetrouw beeld gaf van de diverse 
inwijdingen, aangezien ze door de loges 
werden gebruikt als ritualenbundel.37 Der
gelijke 'onthullingsgeschriften' vormen 
tegenwoordig een belangrijke bron bij de 
studie van de maconnieke werkwijze en 
symboliek. 

De eerste publicatie die melding maakt 
van enige traditionele motivatie voor het 
dragen van schootsvel en handschoenen in 
de loge is Samuel Prichards Masonry Dis-
sected, dat op 20 oktober 1730 in The Daily 
Journal verscheen. 3° Prichards werk werd 
in grote oplage verspreid en vormde de in
houdelijke basis voor talloze andere publi
caties, pamfletten en krantenberichten over 
de gang van zaken in de loges. Hoewel 
Prichard zich presenteert als verrader van 
de geheimen van de Orde, heeft zijn werk 
geen vijandige toon. In ca. 1733 verscheen 
een Nederlandse vertaling onder de titel 
Het Collegie der Vrye Metselaars ontleedt, 
hetgeen werd aangekondigd in de Haagse 
en de Leidse krant. 3 9 Vervolgens werd het 
werk op 29 november 1735 verboden.4° 
Het verbod geeft aan dat het werk door de 
overheid niet werd opgevat als anti-macon-
niek van karakter, integendeel zelfs. 

In Prichards werk worden voor het eerst 
het drie-gradenstelsel en de Hiram-mythe 
beschreven. Prichard geeft de vraag-en-ant-
woordstructuur van de maconnieke cate
chismus, waarbij onder andere de geheime 
tekens en gebaren worden toegelicht. In 
een beschrijving van de verheffing tot 

Meester worden zowel schootsvellen als 
handschoenen genoemd, in de vertelling 
van de gebeurtenissen na het ontdekken 
van het graf van Hiram: 

'He [= Salomo] order'd him to be taken up 
and decently buried, and that 15 Fellow-
Crafts with White Gloves and Aprons 
should attend his Funeral (Which ought 
amongst Masons to be perform'd to this 
Day).'4! 

Het dragen van een schootsvel tijdens de 
verheffing tot Meester, die in feite het na
spelen van de Hiram-mythe is, werd in 
Prichards werk voorzien van een (mythi
sche) traditie. Van een symbolische uitleg 
van het schootsvel is hier echter nog geen 
sprake. Het schootsvel wordt in de overige 
tekst niet meer expliciet genoemd. Na het 
verschijnen van de Nederlandse vertaling 
van Prichards werk waren het voornamelijk 
Franse publicaties die een grote invloed 
hadden op de Nederlandse werkwijze. 

Het pseudo-onthullingsgeschrift Le Se
cret des Francs-Magons verscheen in 1742 
van de hand van abbé Gabriel Louis Ca-
labre Perau (1700-1767). Ook dit werk 
diende als voorbeeld voor vele andere pu
blicaties. In de tekst wordt duidelijk be
schreven dat de Leerling zijn schootsvel 
van de loge ontvangt. Dit gebeurt na het af
leggen van de eed, vóór de instructie in de 
diverse symbolen (voor het gemak van de 
lezer worden citaten uit Franse teksten als 
deze steeds gegeven in Nederlandse ver
taling): 

'Op de dag van de aanneming [= inwijding] 
geeft men het schootsvel aan de nieuw op
genomen [Broeder], men geeft hem tegelij
kertijd twee paar handschoenen, één voor 
hemzelf, & het andere voor zijn magonne, 
dat wil zeggen voor zijn vrouw, zo hij ge
trouwd is, en voor de vrouw die zijn hoog-
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ste achting heeft, als hij het geluk heeft 
vrijgezel te zijn.'42 

Ook hier wordt melding gemaakt van de 
handschoenen. Het schootsvel wordt ook in 
dit werk in het overige deel van de tekst 
niet meer genoemd. 

In 1744 verscheen een volgend pseudo-
onthullingsgeschrift, Catéchisme des 
Francs-Magons, van de hand van Leonard 
Gabanon (pseudoniem van Louis Travenol, 
+ 1710-1780). Delen van deze tekst komen 
overeen met het werk van Prichard. Samen 
met Le Secret des Francs-Magons zou het 
de basis vormen voor vele van de latere 
onthullingsgeschriften.43 Het schootsvel 
wordt in dit werk slechts zijdelings ge
noemd, in de beschrijving van de leden van 
de Orde: 

'(.-.) het Tablier van wit Leer, de Troffel 
die zij dragen, & alle andere allegorische 
voorwerpen waarmee zij zich in de loge 
versieren (...).'44 

Hier wordt wel nadrukkelijk melding ge
maakt van het allegorische karakter van de 
gereedschappen, gebruikt door de broeder
schap. 

In 1745 verscheen te Amsterdam het 
pseudo-verradersgeschrift L'Ordre des 
Francs-Magons trahi et le secret des Mop-
ses revele. Dit werk van een onbekende 
auteur vormt enerzijds een compilatie van 
de eerder verschenen werken Le Secret des 
Francs Magons (1742) en Catéchisme des 
Francs-Magons (1744), en anderzijds een 
aanvulling hierop.45 In hetzelfde jaar ver
scheen een Nederlandse vertaling, onder de 
titel De Geheimen der Vrye-Metzelaars en 
der Mopsen geopenbaart. Deze vertaling 
werd vermoedelijk verzorgd door Jean 
Rousset de Missy (1686-1762), de eerste 
Voorzittend Meester van de Loge 'La Paix' 
te Amsterdam, tevens een bekend publi

cist. Boerenbeker gaf in 1971 in Thoth 
een facsimile en een toelichting op de tekst, 
waarin hij opmerkte dat het hierin beschre
ven rituaal in Nederland veel invloed heeft 
gehad.47 Uit rekeningen van de vaste 
boekverkoper van de Grootloge, Van Laak, 
blijkt dat deze publicatie samen met offi
ciële publicaties van de Orde aan de loges 
werd geleverd. 

Het eerste gedeelte van de tekst van 
L'Ordre des Francs-Magons trahi is over
genomen uit Le Secret des Francs-Magons. 
Het tweede gedeelte van de tekst, waar
onder het verslag van de verheffing tot 
Meester, is gebaseerd op Catéchisme des 
Francs-Magons (1744), maar werd zó vrij 
gekopieerd dat het een aantal nieuwe ele
menten bevat. In de verheffing tot Meester 
komt ook hier het begraven van de dode 
Hiram (hier: Adoniram) in de tempel van 
Salomo ter sprake: 

'Gedurende de ceremonie droegen alle 
Meesters schootsvellen en handschoenen 
van wit leer, om aan te geven dat geen van 
hen zijn handen heeft bevuild met het bloed 
van hun Meester.'4° 

Zuiverheid en onschuld 

Het dragen van schootsvel en handschoe
nen wordt hiermee voor het eerst in een 
symbolische context geplaatst: het ver
beeldt zuiverheid en onschuld. Deze bete
kenis geldt vermoedelijk met name voor de 
handschoenen (er kleeft geen bloed aan de 
handen), maar blijft vanaf dat moment 
gelden voor beide kledingstukken. Het 
schootsvel ontleent dus zijn voornaamste 
betekenis aan een gegeven uit de ver
heffing tot Meester. 

Ten slotte verscheen in 1751 Le Magon 
Démasqué. Dit werk zou zijn uitgegeven te 
Londen en zijn geschreven door ene T.W. 
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(Thomas Wolson of Woolston), het pseu
doniem van een nog onbekende schrij-
ver.49 In 1753 werd de Nederlandse 
vertaling, De Metselaar ontmomd, gepu
bliceerd te Amsterdam.5° In deze publica
tie wordt meer nadruk gelegd op het zinne
beeldige karakter van de kleding van de 
vrijmetselaar. Nu verbeelden de witte 
handschoenen 'de zuiverheid van hun 
zeden'.51 De schrijver vertelt welke uitleg 
van de betekenis van het schootsvel hem 
als nieuwe Leerling werd gegeven: 

'"Ontvang, mijn waarde Broeder, het 
schootsvel dat u het recht geeft tussen ons 
plaats te nemen in deze Loge. Kus de ban
den van dit respectabele schootsvel (...). 
Draag de handschoenen", zegt de Acht
bare, "hun blankheid is het symbool van de 
zuiverheid en onschuld van de levenswan
del van de Vrijmetselaar.'" 52 

Deze formulering geeft het schootsvel na
drukkelijk de betekenis van een teken van 
lidmaatschap; het schootsvel verschaft zijn 
drager het recht in de loge plaats te nemen. 
Hier wordt de Leerling tevens de betekenis 
van zijn schootsvel meegedeeld (onschuld), 
zelfs nog voordat hij deze weet te plaatsen 
in de context van de Hiram-mythe. (Van 
het kussen van de banden van het schoots
vel wordt in andere teksten overigens geen 
melding gemaakt.) 

De stand van de klep van het schootsvel 

De verradersgeschriften geven tevens in
formatie over het ontstaan van het huidige 
gebruik de drie graden te onderscheiden 
naar de stand van de klep van het schoots
vel. In Catéchisme des Francs-Magons 
(1744) wordt in de beschrijving van de ver
heffing tot Meester melding gemaakt van 
een verschil in het dragen van de klep van 

het schootsvel tussen Gezel en Meester: 

'De Compagnon maakt de klep van zijn 
Schootsvel vast aan zijn Kleed, de Meester 
laat deze vallen op het Schootsvel.'53 

Het betreft hier de vroegste vermelding van 
het (huidige) continentale gebruik graden 
onderling te onderscheiden naar de stand 
van de klep van het schootsvel. 54 De stand 
van de klep van de Leerling wordt (nog) 
niet genoemd. Evenmin wordt aan het ge
bruik een symbolische betekenis toege
kend. 

In 1747 verscheen te Amsterdam Les 
Francs-Magons Ecrase's, waarvan de titel
pagina meldt dat het werk een vervolg is op 
Les Francs Magons trahi. Het werk werd 
toegeschreven aan ene abbé Laduran, ver
moedelijk een pseudoniem. Les Francs-
Magons Ecrasés lijkt een regulier 'onthul
lingsgeschrift', maar is - in tegenstelling 
tot andere publicaties - grotendeels geba
seerd op fictie. In dit werk wordt voor het 
eerst een onderscheid tussen drie graden 
gemaakt door middel van de stand van de 
klep van het schootsvel. Het gaat hierbij 
echter niet om de graden Leerling, Gezel en 
Meester, maar Servant, Gezel en Meester. 
Dit moet worden opgevat als een opzette
lijke poging de lezer onjuiste informatie te 
geven, want het gegeven van het inwijden 
van een Servant is onwaarschijnlijk. Een 
Servant is in feite een lid van de bediening 
van de loge. De Servanten werden vaak 
aangenomen 'bij communicatie', zonder 
ceremonie. Het lidmaatschap van de loge 
was uitsluitend noodzakelijk om hen in 
staat te stellen hun diensten te verlenen. 
Ook andere elementen in de publicatie, 
zoals het noemen van een aantal onwaar
schijnlijke symbolen als functietekens, 
doen vermoeden dat het om opzettelijke 
misleiding gaat. 

Volgens de beschrijving van de aanne-
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ming als Servant ontvangt deze na het af
leggen van de eed zijn schootsvel en hand
schoenen met de volgende woorden van de 
Thesaurier: 

'Broeder Servant, nu perfect, ontvang dit 
schootsvel dat u [met ons] verbindt, & 
draag het op een passende wijze. Dit zeg
gende geeft de Thesaurier zelf het schoots
vel aan de nieuw ingewijde, op zo'n manier 
dat de knoop waarmee het is bevestigd zich 
aan de achterzijde bevindt, & zegt hem: 
Broeder Servant, weet dat de Grote Heren 
der Aarde dit schootsvel verlangen, & het 
niet kunnen dragen, zo de Orde het hun 
niet wil schenken. Voel daarom geen 
schaamte voor de inspanning en de nede
righeid waaraan u zich verbindt, want de 
Groten moeten eenzaam arbeiden. Voor 
ons zijn onze werken ondoorgrondelijk 
voor Profanen, u zult ze tijdens de voortzet
ting [van de inwijding] leren kennen. Daar
na overhandigt hij hem de mannen-hand-
schoenen, & zegt hem: Broeder Ser\>ant, 
draag de handschoenen die ik u aanbied, 
als een blijk van goede wil, van eer, & en 
van een perfecte discretie.' 5 5 

In de beschrijving van de inwijding tot 
Leerling - waarvan overigens vermeld 
wordt dat deze nagenoeg gelijk was aan de 
aanneming als Servant - wordt slechts ge
zegd dat de kandidaat na het afleggen van 
de eed zijn schootsvel en handschoenen 
ontvangt. Uit het vervolg van de tekst 
wordt duidelijk dat hier voor de eerste keer 
melding wordt gemaakt van een onder
scheid tussen zowel het schootsvel van de 
Servant (in feite de Leerling) en Gezel, als 
tussen dat van Gezel en Meester. Welk on
derscheid precies wordt gemaakt tussen het 
schootsvel van Servant (Leerling) en 
Gezel, wordt niet vermeld. Bij de bevorde
ring tot Gezel wordt alleen vermeld dat de 
kandidaat wordt gekleed 'als Leerling'. 

Aan het einde van zijn inwijding wordt 
hem het Gezellenschootsvel uitgereikt 
'waarvan de klep naar beneden hangt'.5° 
De verheffing tot Meester begint de kandi
daat gekleed 'als Gezel'. Alle aanwezige 
Broeders dragen bij de verheffing tot 
Meester witte zakdoeken, witte handschoe
nen en witte schootsvellen, en geven uit
drukking aan hun verdriet. 5 7 Tevens wordt 
vermeld: 

'(...) de Meesters dragen een schootsvel 
dat een klep heeft die met een knoop wordt 
opgericht, gesloten & vastgemaakt aan de 
kleding.' 5° 

Het hier vermelde verschil tussen de stand 
van de klep van het schootsvel van Gezel 
en Meester is echter het tegenovergestelde 
van hetgeen in de Catéchisme des Francs-
Macons (1744) werd vermeld en van het
geen tegenwoordig gebruikelijk is. Dit 
moet opnieuw worden opgevat als een po
ging de lezer onjuiste informatie te geven. 

In het pseudo-onthullingsgeschrift La 
Désolation des Entrepreneurs Modernes 
(1747), een tweede ma?onnieke publicatie 
van de hand van Gabanon (= Travenol)59, 
wordt in de bespreking van de verheffing 
tot Meester opnieuw melding gemaakt van 
de verschillen tussen de stand van de klep 
van Gezel en Meester."0 Na de inwijding 
wordt de klep van het schootsvel van de 
nieuwe Meester neergelaten. 1 

In Le Maqon Démasqué (1751) wordt 
dan voor het eerst de stand van de klep van 
het Leerlingschootsvel expliciet genoemd: 

Tk maak hem vast aan mijn riem, de klep 
naar beneden, en de leerling heeft niet het 
recht hem op andere wijze te dragen.'62 

Na zijn bevordering tot Gezel wordt de 
schrijver verteld dat hij de klep van zijn 
schootsvel aan een knoop van zijn kleed 



Veranderingen in de interpretatie van het schootsvel van de 18de eeuw tot heden 169 

omhoog mag dragen. 3 Aan het einde van 
de verheffing tot Meester wordt de neerge
slagen klep van de Meester genoemd. 

64 
Vanaf dat moment worden deze drie stan
den van de klep volgens de ritualen van de 
symbolische graden gehandhaafd. 

Een in onbruik geraakte handeling 

Uit vroege maconnieke teksten blijkt dat in 
de 18de eeuw een aantal handelingen werd 
verricht die tegenwoordig niet meer bekend 
zijn. Zo maakt het Rituaal Herault (1737) 
voor het eerst melding van het maken van 
een maconniek teken waarin de kleding een 
rol speelt: 

'(...) brengende te gelyk de regter hand aen 
de linker zyde van de kin, en dezelve weder 
terug halende, slaen zy daer mede op de 
rechter schoot van het kleed (...). 5 

Dit teken werd volgens de tekst de Leerling 
bijgebracht. In de meeste latere publicaties 
keert dit gebaar terug. Deze slag op de kle
ding (niet op het schootsvel) werd in Ne
derland niet algemeen gebruikelijk en is 
thans geheel uit het ritueel verdwenen. In 
de Engelse werkwijze komt deze slag op de 
kleding bij bepaalde installaties nog wel 
voor. 

Ook met het schootsvel werd ooit een 
handeling verricht die we tegenwoordig 
niet meer kennen. De verheffing tot Mees
ter verliep volgens een aantal ritualen uit de 
18de eeuw anders dan tegenwoordig. De 
mythe van de moord op Hiram werd in 
twee fasen opgevoerd, niet in chronolo
gische volgorde. De kandidaat-Meester on
derging de inwijding eerst vanuit het per
spectief van een Gezel die beschuldigd 
wordt van de moord op Hiram Abiff. Hij 
werd getest door hem een aantal passen 
over het (symbolische) lijk van Hiram 

Abiff te laten maken. Dit naar het middel
eeuwse geloof dat een lijk in de nabijheid 
van de moordenaar gaat bloeden. De ver
moorde Hiram (het reeds teruggevonden 
lijk) werd gespeeld door de als laatste in de 
loge ingewijde Meester. Deze Meester 
werd 'verheven' van zijn 'graf' in de tem
pel. Dan maakte men binnen de mythe een 
sprong terug in de tijd en men speelde de 
eigenlijke moord op Hiram Abiff na. De 
kandidaat-Meester werd daarbij 'neergesla
gen' en 'verheven' uit het door de boze Ge
zellen gegraven graf. De kandidaat-Mees
ter maakte het proces van de inwijding dus 
door in twee delen, waarvan het laatste deel 
plaatsvond binnen de inwijding van de vol
gende kandidaat-Meester. 67 

In L'Ordre des Francs-Macons trahi 
(1745) wordt een interessante mededeling 
gedaan over het gebruik van het schootsvel 
tijdens dit deel van het ritueel. Uit een pas
sage in de beschrijving van de verheffing 
tot Meester blijkt dat het schootsvel een rol 
speelde die het thans heeft verloren. Er 
wordt vermeld dat de kandidaat op het Ta
bleau ligt, met de hand op het hart: 

'(...) de rechter arm gebogen op de borst zo 
dat de hand de rechterzijde van het hart 
raakt, dezelfde hand bedekt met het 
schootsvel, dat daartoe omhoog wordt ge
slagen ( . . . ) . '6 8 

Ook de latere werken La Désolation des 
Entrepreneurs Modernes (1747) en Le 
Maqon Démasqué (1751) maken melding 
van dit gegeven. In Le Maqon Démasqué 
(1751) wordt duidelijk dat het schootsvel 
tijdens de verheffing tot Meester van de 
hand op het hart wordt weggetrokken. 9 
Deze handeling is in de loop van de 18de 
eeuw uit gebruik geraakt; de reden of sym
boliek die eraan verbonden was, is niet be
kend. 
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De test van de Gezel volgens de ritualen 
van de Rite Moderne (1786) en de Rite 
Ecossais Ancien etAccepté (ca. 1810) 

Na het verschijnen van Le Magon Démas
qué (175 r) werden in feite geen 'nieuwe' 
verradersgeschriften meer uitgegeven. Wel 
verschenen de verschillende ritualen in 
bundels, of ze werden herdrukt met een an
dere titel. De reeds gepubliceerde werken 
waren bruikbare handleidingen, de markt 
was verzadigd. Ook de diverse manuscrip
ten die uit de periode na 1751 bewaard zijn 
gebleven, zijn in feite vaak afschriften van 
de reeds gepubliceerde onthullingsge
schriften. Gegevens over de verdere ont
wikkeling van het rituaal kunnen worden 
gevonden in de (officiële) ritualenbundels 
van een aantal gradenstelsels uit de tweede 
helft van de 18de eeuw. De volgende stap 
in de ontwikkeling van het Nederlandse ri
tuaal vormt het rituaal van het gradenstelsel 
van de Rite Moderne7° 

De Rite Moderne 

In de loop van de 18de eeuw was inmiddels 
een aantal van de hogere graden ontstaan 
en in gebruik genomen. De Rite Moderne 
(R.M.) is een Frans gradenstelsel met zeven 
graden, dat in 1786 met de bijbehorende ri
tualen werd vastgesteld door het 'Grand 
Oriënt de France'. De Franstalige loges die 
in de Franse tijd onder gezag van het 
'Grand Oriënt' in Nederland hebben ge
werkt, werkten volgens de R.M. De R.M. 
was ook in gebruik in enkele Nederlands
talige loges, tot ver na de Franse tijd. De 
Nederlandse werkwijze werd zelfs blijvend 
door de R.M. beïnvloed.7J De ritualen van 
de eerste drie graden van de R.M. werden 
gepubliceerd in Le Régulateur du Magon, 
Hérédon [= Parijs] I 8 O I 7 2 In Thoth ver
schenen geannoteerde transcripties van Ne

derlandse vertalingen van ritualen van de 
R.M. uit het 'manuscript St. Napoleon' (ca. 
1810-1813) en het 'manuscript De Groot' 
(na i822).73 Opvallend is dat in het 'ma
nuscript De Groot' steeds wordt gesproken 
over 'schoorsvel' in plaats van 'schoots
vel'. 

Het rituaal van de R.M., volgens de 
tekst die in de Régulateur bij de bekleding 
van een nieuwe Leerling wordt gesproken, 
omschrijft het schootsvel enerzijds als een 
teken van lidmaatschap en anderzijds als 
een teken van arbeid: 

'Mijn Bfroeder], dit schootsvel zal u altijd 
kleden in de Loge, u er onophoudelijk aan 
herinneren dat de mens gedoemd is te wer
ken, en dat een Vrijmetselaar een actief en 
werkzaam leven moet leiden.'74 

Het schootsvel herinnert volgens deze for
mulering aan de (symbolische) arbeid van 
de vrijmetselaar. Deze betekenis wordt het 
schootsvel ook vandaag de dag nog toege
kend. Het zijn de handschoenen die hier in 
verband worden gebracht met zuiver-
heid.75 

In het rituaal voor de Gezellengraad 
komt het schootsvel niet ter sprake. In het 
rituaal voor de Meestergraad wordt het 
weer wél genoemd. In het 'manuscript De 
Groot' wordt in de oproep voor de bijeen
komst voor de verheffing tot Meester het 
'verzoek om in Zwart gewaad ter Loge 
te verschijnen' opgenomen.7" De niet-
maconnieke kleding wordt daarmee afge
stemd op de (symbolische) rouw om de 
dood van Hiram Abiff. Tijdens de receptie 
zijn de aanwezigen dan ook: 

'(...) in het zwart gekleed, een neerhangen
de hoed op het hoofd, een degen in de hand 
en kleeding der graad (zijnd een wit 
schoorsvel met blaauw lint omzoomd. (...) 
De Kandidaat (...) moet gekleed zijn, 



Veranderingen in de interpretatie van het schootsvel van de 18de eeuw tot heden 171 

d.i.t.z. [= dat is te zeggen] met zijn 
schoorsvel, doch zoo los aangedaan dat 
men het met de minste ruk kan afruk
ken.'77 

Het schootsvel wordt niet zonder reden los 
omgebonden, zo blijkt uit een passage uit 
de eigenlijke verheffing tot Meester. Nadat 
de kandidaat de loge is binnengelaten en 
zijn eerste reis heeft volbracht, wordt hij 
door de Voorzittend Meester beschuldigd: 

'Medg[ezel] gij wordt van een verschrikke
lijke misdaad verdagt gehouden; Br[oeder] 
geleider ontruk hem zijn schoorsvel, hij is 
niet waardig dien te dragen.'7° 

Met 'Broeder geleider' wordt hier de Cere
moniemeester bedoeld. De kandidaat werd 
volgens de tekst onderzocht, om te zien of 
hij één van de 'boze Gezellen' was die ver
antwoordelijk waren voor de moord op 
Hiram. Hier wordt het schootsvel (indirect) 
weer in verband gebracht met onschuld en 
zuiverheid van daden. De hier genoemde 
handeling werd in de verradersgeschriften 
niet vermeld, al werd het onderzoeken van 
de Gezel in een andere vorm al beschreven 
in 1744 in Catéchisme des Francs-
Magons.79 De hier beschreven variant zou 
na 1820 uit het rituaal verdwijnen. 

Na het volbrengen van de derde reis 
wordt de kandidaat volgens het 'manu
script De Groot' wederom het schootsvel 
aangebonden. Na het voltooien van de ver
heffing tot Meester en het afleggen van de 
belofte is er sprake van de uitreiking van 
het schootsvel. ° Vervolgens wordt de 
symbolische betekenis van het schootsvel 
genoemd, die nu een andere wending 
neemt: 

'Daarna vervolgt de Z[eer] E[erwaarde] -
Gij zult voortaan de punt buitenwaarts ne-
dergeslagen dragen - Ide blaauwe kleur 

waarmede dezelve omboord is moet u [ge
stadig] doen gedenken dat gij alles van 
boven wagten moet en dat het tevergeefsch 
is dat de menschen vermeenen te kunnen 
bouwen, indien de 0[pper] B[ouwmeester] 
v[an] h[et] h[eelal] zich niet verwaardigd 
zelve te bouwen.I 

(...) zijn hoed vervolgens teruggevende 
zegt hij; voortaan zult gij in [meesters] 
L[oge] zijnde u kunnen dekken, dit is een 
zeer oud gebruik en kondigt u vrijheid en 
meerderheid aan.'"1 

De symboliek wordt in deze formulering 
gelegd in de kleur van de bies van het 
schootsvel. 2 Ruim een eeuw na het ont
staan van de Vrijmetselarij is hier dus 
sprake van een niet-traditionele, nieuw 
geïntroduceerde verklaring van het 
schootsvel. Ook in latere teksten worden -
door de vertalers of bewerkers van een ritu
aal - dergelijke nieuwe elementen in de in
terpretatie van het schootsvel geïntrodu
ceerd. 

In een volgende passage worden de ge
beurtenissen na de moord op Hiram ver
teld. Na de ontdekking van het lijk kleed
den de Meesters zich: 

'(...) met witte schootsvellen en witte le
dere handschoenen, ten teeken dat zij 
hunne handen niet gedoopt hadden in on
schuldig bloed (...).'83 

Ook hier wordt de betekenis van de hand
schoenen, en ook die van het schootsvel, 
als 'onschuld' aangeduid. 

De R.E.A.A. 

Na de R.M. is de Rite Ecossais Ancien et 
Accepté (R.E.A.A.) de volgende belangrijke 
stap in de ontwikkeling van het rituaal. De 
R.E.A.A. is een gradenstelsel met 33 gra-
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den, dat na 1803 in Frankrijk werd beoefend 
en ook in Nederland in gebruik kwam. 4 In 
1817 werd te Brussel een bestuurlijk orgaan 
opgericht: het Suprème Conseil pour le Roy-
aume des Pays Bas. In het Ordearchief be
vindt zich een manuscript van de hand 
van J.W. van Vre[e]denburch (1782-1849, 
Grootsecretaris 1812-1843), m e t n e t rituaal 
voor de Meestergraad van de R.E.A.A. 5 Dit 
manuscript dateert vermoedelijk uit ca. 
1810. ° Het is voor de geschiedenis van het 
Nederlandse rituaal van belang, omdat Van 
Vre[e]denburch ook de auteur was van het 
later in Nederland ingevoerde Rituaal-1820. 
In de Ordebibliotheek bevindt zich tevens 
een gedrukte versie van de ritualen van de 
R.E.A.A. onder de titel Guide des Magons 
Ecossais ou Cahiers des Trois Grades Sym-
boliques du Rit Ancien et Accepté (ongeda
teerd, vermoedelijk ca. 1810), die inhoude
lijk enigszins van het 'manuscript Van 
Vre[e]denburch' verschilt. 7 

In de Guide des Magons wordt in de be
schrijving van het uitreiken van de kleding 
aan de nieuw aangenomen Leerling de be
tekenis van het schootsvel verwoord: 

'Ontvang dit schootsvel, dat wij [onze] kle
ding noemen; het geeft u het recht tussen 
ons plaats te nemen en u zult zich nimmer 
in de loge begeven zonder gekleed te zijn. 

(...) Bezoedel nooit het stralende wit 
van deze handschoenen, door ze in de 
schandelijke wateren van ondeugd te 
dopen, ze zijn het symbool van uw toela-

Q Q 

ting tot de tempel van de deugd.'00 

Hier is het schootsvel, net als in Le Magon 
Démasqué, met name een teken van lid
maatschap. De tekst benadrukt dat de sym
boliek van onschuld juist betrekking heeft 
op de handschoenen. 

In de beschrijving van de Meesterloge 
worden dan weer enkele kledingvoorschrif
ten gegeven: 

'Alle meesters zullen, indien mogelijk, in 
zwart [gekleed] zijn, hoed [met] omgesla
gen [rand], met een lang floers; witte hand
schoenen, het schootsvel van de graad en 
blauw cordon. 

IDe juiste kleding bestaat uit zwarte 
rechthoekige tunieken, een hoed als Hen
drik IV met een witte pluim. I 

De Achtb[are] mag, daarnaast, rouw-
veren en een lange mantel hebben.'°9 

De tekst tussen II komt niet voor in het 'ma
nuscript Van Vre[e]denburch'. Hoewel 
zwarte kleding inmiddels gebruikelijk was 
in de Meesterloge, wordt een dergelijk uit
gebreid voorschrift voor het dragen van 
zulke rouwkleding niet in andere teksten 
gevonden. Hoeden zijn wél een gebruike
lijk accessoire. 

Het 'manuscript Van Vre[e]denburch' 
meldt bij de verheffing tot Meester dat de 
kandidaat zijn schootsvel draagt 'als 
Gezel'.9° Net als in Les Erancs-Magons 
Ecrasés en de R.M. neemt in de Guide des 
Magons de als laatste in de loge ingewijde 
Meester plaats op het Tableau, met de hand 
op het hart.91 Dan wordt onderzocht of de 
kandidaat-Meester niet één van de boze 
Gezellen is, zoals dat ook in het Meester
rituaal van de R.M. werd vermeld: 

'Vooruit!... Maak u meester van deze 
gezel!... Onderzoek hem van top tot 
teen!... Bekijk vooral zijn handen!... 
Doorzoek aandachtig zijn kleding!... Ont
ruk hem zijn schootsvel en breng het mij 
als het bewijs van zijn daden!... Ten slotte, 
verzeker u ervan dat er op hem geen spoor 
is dat kan verraden welke verschrikkelijke 
misdaad hij heeft begaan ! '92 

Het onderzoek wordt hier meer gedramati
seerd, men 'ontrukt' de kandidaat zelfs zijn 
schootsvel. De kandidaat wordt alleen on
schuldig bevonden omdat zijn kleding zui-
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ver is. Deze zuiverheid wordt benadrukt 
wanneer de kandidaat wordt verteld van de 
moord op Hiram, en houdt opnieuw ver
band met de handschoenen; de Meesters 
die het lijk ontdekten 'besloten onderling 
Salomo te zoeken, met witte handschoe
nen, als teken van hun onschuld.'93 

De witte handschoenen 

De symbolische betekenis van het schoots
vel als teken van niet alleen onschuld, maar 
ook zuiverheid, hangt samen met de witte 
handschoenen, die als het ware bewijzen 
dat er geen bloed aan de handen kleeft. De 
interpretatie van het schootsvel als teken 
van zuiverheid vindt men niet alleen in de 
witte kleur van het leer. Volgens de overle
vering zou het schootsvel gemaakt zijn van 
lamsleer, hetgeen een associatie oproept 
met de zuiverheid van het Lam Gods. Het 
in Schotland gebruikelijke rituaal kent een 
formulering waarbij het schootsvel een 
symboliek met een dergelijk impliciet 
christelijk karakter wordt gegeven: 

'You will observe, that the Apron is made 
from the skin of a Lamb, and as the Lamb 
has always been from time immemorial the 
universally acknowledged emblem of puri-
ty and innocence, you will be thereby re-
minded of that purity of life and actions 
which should at all times distinguish a 
F.M., and which is most essential to your 
gaining admission to that Grand Lodge 
above, where the blessed ever rest in eter-
nal peace. 

I trust you may live many years to wear 
that badge with pleasure yourself, useful-
ness to the Craft, and honour to the Lodge 
in which you have been initiated, and let 
me further exhort you never to disgrace it, 
for you may be assured it will never dis
grace you.'94 

Hoewel ze in de officiële ritualen niet 
wordt voorgeschreven, was (en is) een der
gelijke - toegevoegde - interpretatie van 
kleur of materiaal van het schootsvel ook in 
Nederland niet ongebruikelijk. Overigens 
is het niet waarschijnlijk dat de grote for
maten schootsvellen uit het begin van de 
18de eeuw daadwerkelijk van lamsleer 
werden gemaakt. Gezien het kleine formaat 
van een lamshuid is het waarschijnlijker 
dat schapenleer werd gebruikt, of zelfs een 
ander (gebleekt) soort leer, wanneer scha
penleer niet voorhanden was. In de loop 
van de 18de eeuw werd overgegaan op het 
gebruik van schootsvellen die geheel uit 
zijde waren gemaakt, en alleen de traditio
nele witte kleur bleef behouden. 

De geometrische symboliek van het 
schootsvel volgens de Nederlandse 
ritualen 

Aan het einde van de 18de eeuw werd in 
Nederlandse loges doorgaans gewerkt met 
ritualen naar L'Ordre des Francs-Macons 
trahi (1745) en Le Macon Démasqué 
(1751), alsook de hierop ontstane variaties. 
Binnen de Grootloge werd vaak geklaagd 
over deze diversiteit en werden pogingen 
tot standaardisatie ondernomen.9 5 Snoek 
heeft de ontwikkeling van de Nederlandse 
ritualen reeds geschetst in een eerder arti
kel in Thoth.96 

In 1815 werd in het Hoofdbestuur uit
eindelijk een rituaalherziening in gang 
gezet. Materiaal uit de nalatenschap van de 
vroegere 2de Grootopziener (1815-1816) 
Nanning Gorter werd door Van Vre[e]den-
burch bewerkt. Het hieruit opgestelde ritu
aal werd pas in 1821 voltooid en op 18 no
vember 1821 door de Grootloge aan alle 
loges verstuurd. Desondanks werd dit eer
ste officiële Nederlandse rituaal bekend als 
het Rituaal-1820. 
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In de beschrijving van de aanneming als 
Leerling in het Rituaal-1820 werd een uit
gebreide toespraak gegeven voor het mo
ment waarop het schootsvel werd uitge
reikt: 

'(Hij geeft hem [= de Leerling] het 
Schootsvel, en zegt:) dit schootsvel moet 
gij in de Loge dragen, de klep naar binnen 
gevouwen: de Leerling moet er zich aldus 
mede kleeden, want het beteekent, dat 
uwen arbeid tot u zelf terug moet keeren, of 
met andere woorden, dat zelfkennis het 
doel van den Leerling V[rij] M[etselaar] 
moet wezen. Leer dus uwe vermogens ken
nen, ten einde die doelmatig te kunnen ge
bruiken. 

(Hij geeft hem de Handschoenen, en 
zegt:) deze witte handschoenen moet gij in 
de loge dragen: dat zuiver wit bedoelt, dat 
de V[rij] M[etselaar] alle voorzorgen mo
gelijk moet gebruiken, om de bouw-stof
fen, welke hij tot den Tempelbouw noodig 
heeft, niet te bezoedelen, en om, wanneer 
bedrog mogt plaats hebben, door de smet 
aan zijne handschoenen hetzelve te ontdek
ken. Zorg, dat uw geweten zuiver zij.'97 

Niet oorspronkelijk 

Hier wordt opnieuw aan het schootsvel een 
interpretatie gegeven die niet oorspronke
lijk is: de stand van de klep van de Leerling 
wordt voor het eerst in verband gebracht 
met de Leerlingarbeid zoals wij die nu ken
nen. 

De Gezel wordt volgens het Rituaal-
1820 bij het veranderen van de stand van 
de klep gemeld: 

'Als Medgezel V[rij] M[etselaar] is het U 
geoorloofd, de klep van Uw Tablier op
waarts te dragen, ten blijke van uwen ver
heven arbeid. '9° 

De stand van de klep wordt bij de ver
heffing tot Meester niet nader toegelicht. 
Wel wordt in de omschrijving van de Ope
ning van de Meesterloge ook hier rouwkle
ding voorgeschreven: 

'NOTA, al de B[roeders] moeten in het 
zwart, met een lampfer aan den driekanten 
hoed, gekleed zijn. '99 

De catechismus bij de Opening van de 
Meesterloge formuleert de volgende vraag: 

'A[chtbare] M[eester]: Waarom dragen de 
Meesters witte handschoenen en een wit 
schootsvel? 

i[ste] Opz[iener]: Om hunne onschuld 
aan den dood van Adon-hyram [=Hiram] 
aan te toonen.'100 

Ook hier wordt ten slotte het schootsvel ge
noemd in verband met onschuld. 

Pas in 1865 werd een nieuw Nederlands 
rituaal ingevoerd. Het zogenoemde Ritu
aal-1865 was van de hand van Gedeputeerd 
Grootmeester A.J. Schouten (1815-1889). 
In het Leerlingrituaal wordt hierin reeds 
aangegeven dat binnen de loge wordt ge
streefd naar uniforme kleding: 

'(...) met hemelsblaauw of wel met de on-
derscheidingskleur der werkpl[aats] te zijn 
bekleed, welke kleur tevens die van de ban
den der Off[icieren] is, zijnde daarmede 
ook de tabliers der Meesters omzoomd. De 
Leerlingen en Gezellen dragen een effen 
wit tablier met banden van dezelfde kleur; 
al de B[roeders] dragen witte handschoe
nen en zijn behoorlijk in het zwart gekleed; 
militairen verschijnen des goedvinde in 
montering (Art. 98 Gr. Wetboek).'101 

De Voorzittend Meester overhandigt het 
schootsvel aan de nieuwe Leerling met de
zelfde woorden als die welke in het Ritu-
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aal-1820 werden gekozen: 

'Ontvang dit schootsvel, welks witte kleur 
het zinnebeeld is van de zuivere bedoelin
gen onzer H[eilige] 0[rde]. Als Leerl[ing] 
moet Gij het met den omslag naar binnen 
dragen, hetwelk beteekent, dat uw arbeid 
tot U-zelven terug moet keeren, of, met an
dere woorden, dat zelfkennis het doel van 
den Leerl[ing] V[rij] M[etselaar] wezen 
moet. '1 0 2 

Ook bij het uitreiken van het schootsvel tij
dens de bevordering tot Gezel wordt de 
tekst van het Rituaal-18 20 aangehouden: 

'Als medgezel V[rij] M[etselaar] is het U 
geoorloofd den omslag van Uw tablier op
waarts te dragen, ten blijke van Uw verhe
ven arbeid.' I03 

In de Meestergraad is dit niet het geval: 

'Om als M[eeste]r gekleed te zijn moet Gij 
dit schootsvel, omzoomd met de kleur der 
Loge, waarin gij als M[eeste]r zijt aangeno
men, met den omslag naar beneden dragen, 
als zinnebeeld, dat bij alle Uwe handelin
gen Uwe gedachten steeds op dood en graf 
moeten gevestigd zijn.' I 0 4 

Opmerkelijk is dat de - toegevoegde -
vormsymboliek in het Meesterschootsvel 
wordt verwoord als een 'memento mori', 
een herinnering aan de sterfelijkheid. 

In 1878 bewerkte A.S. Carpentier Al-
ting (1837-1915) ritualen uit een Duitse 
traditie tot de zogeheten Loge-Ritualen.10^ 
Het Leerlingntuaal hieruit geeft de vol
gende, wat ongebruikelijke, tekst bij de be
kleding: 

'Zie, wij zijn hier gekleed anders dan daar
buiten. Dat doen we niet omdat we ons ver
sieren voor de menschen, maar omdat we, 

als in feestgewaad, wachten op den brui
degom; weet ge: op den grooten en heiligen 
dag des Lichts! Ge zijt van nu aan gewijd 
tot het nieuwe leven, u bestrale de zonne 
der gerechtigheid! ... Het is zeker wensche-
lijk dat de kandidaat, na de opname, voor 
eenige weinige oogenblikken in de kamer 
van voorbereiding terugkeert, en daar met 
T[eken], G[reep] en W[oord] bekend 
worde gemaakt en tevens daar met het ta
blier wordt omhangen. In den regel toch 
heeft dit iets minder stichtelijks als dit in de 
Loge zelve geschiedt...10" 

Het schootsvel dat we dragen, symbool 
van onzen arbeid is wit, omgeven met de 
kleuren dezer werkplaats: rein zij ook uw 
arbeid. De leerlfing] draagt de klep er van 
naar binnen, want zijn arbeid is allereerst 
eene innerlijke: zich zelven te leren ken
nen. ' 1 0 / 

Voor de nieuwe Gezel is er nog altijd de
zelfde uitleg voor de stand van de klep: 

'(...) slaat de klep van uw bandelier om
hoog, want uw arbeid is een verhevene 
( . . . ) . ' I o S 

Bij de Meesterinwijding worden geen aan
wijzingen omtrent het schootsvel vermeld. 

De Concept-Ritualen die Schouten als 
voorzitter van een door het Hoofdbestuur 
ingestelde commissie samenstelde in 1880, 
grijpen terug op de Loge-Ritualen (1878) 
en vermelden alleen de inmiddels gebrui
kelijke betekenis van de stand van de klep 
voor de Leerling en de Gezel. Voor de 
Leerling wordt letterlijk dezelfde tekst aan
gehouden als die in de Loge-Ritualen, voor 
de Gezel is er slechts een kleine variatie: 

'Als Gezel draagt gij den omslag van uw 
tablier opwaarts, als een blijk dat uw arbeid 
moet getuigen van uw kracht.' I 0 9 
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De Concept-Ritualen werden echter niet 
officieel in gebruik genomen. 

Het Eenheidsrituaal van iste Grootop
ziener J. Helder (i839-1933) brak in 1905 
met de traditie, door de gebruikelijke op
eenvolging van drie graden af te schaffen 
en slechts één rituaal te hanteren, dat voor 
de graad van Meester. De uitleg van het 
schootsvel is hierin heel summier: 

'Ontvang dit Schootsvel, welks witte kleur 
het zinnebeeld is van de zuivere bedoelin
gen onzer heilige Orde. '1 1 0 

Denier van der Gon 

Voor de huidige interpretatie van het 
schootsvel was vooral de zienswijze van 
W.H. Denier van der Gon (1858—1938) van 
belang. In zijn publicaties geeft hij blijk 
van een grondige kennis van de ontwikke
lingsgeschiedenis van het maconnieke ritu
aal en geeft hij uitvoerig commentaar op de 
'rituaalvervormers' die in de loop der jaren 
de formulering en interpretatie van rituaal
teksten hebben veranderd. In het werk van 
Denier van der Gon is een grote hoeveel
heid theosofische en andere esoterische 
denkbeelden terug te vinden. 

In 1920 begon de Maconnieke Vereeni-
ging tot Bestudeering van Symbolen en Ri
tualen de uitgave van een reeks rituaal-
boeken waarin Denier van der Gon aan de 
vorm van het schootsvel een bijzondere, 
nieuwe symboliek geeft. Zo wordt de 
nieuwe Leerling het schootsvel als volgt 
verklaard: 

'Ter voltooiing van uw inw[ijding] en van 
uw aanneming als leerling-vrijm[etselaar] 
zal ik u in de eerste plaats in staat stellen u 
macfonniek] te kleeden. 

De Afchtbare] M[eester] neemt een 
sch[ootsvel] open in de hand: "Dit zal uw 

sch[ootsvel] zijn. Het schootsvel der wer
kelijkheid dient den arbeider tegen uiter
lijke bezoedeling en uw symbolisch 
sch[ootsvel] dan ook tegen innerlijke. Zoo 
dikwijls gij het voorbindt, moet gij u voor
nemen, al wat uw gevoelen of denken zou 
kunnen bezoedelen of slechts belemmeren, 
van u te houden. Gij herhaalt dan in het 
kort, wat gij op uw eerste en tweede r[eis] 
als candidaat gedaan hebt. 

Neem dit sch[ootsvel] aan als geschenk 
van deze Loge, uw moederLoge.... en zeg 
in uzelf mij na: «Weg alles uit mijn denken 
en gevoelen, waardoor ik van mijn arbeid 
en plicht afgeleid zou kunnen worden....» 
Bind u nu het sch[ootsvel] voor! De 
Ceremoniemeester] doet dit niet, maar 
helpe bij het vastbinden. 

Gij zult dit uiterlijk sch[ootsvel] telkens 
voordoen, wanneer gij u gereed maakt om 
naar een mac[onnieke] tempel te gaan. (...) 

Uw sch[ootsvel] bestaat uit een recht
hoek als zinnebeeld der stof en een drie
hoek als dat van den geest. Gij zult opge
merkt hebben, dat u bij de klep, die als 
driehoek het zinnebeeld van den geest is, 
verborgen wordt door het rechthoekige 
veld, symbool voor stoffelijkheid. Aldus 
moet gij, als leerl[ing] uw schfootsvel] 
steeds dragen te uwer herinnering daaraan, 
dat uw leerlingarbeid allermeest is het be
vrijden van den geest uit de macht der stof
felijkheid. Als naam van den leerling kwam 
in de oudheid die van nog gebondene of ge
vangene voor.'" :* * 

De huidige interpretatie van de geometri
sche symboliek van het Leerlingschootsvel 
(rechthoek : driehoek = stof : geest) wordt 
hier voor het eerst duidelijk geformuleerd. 
Verderop in de tekst gaat Denier van der 
Gon in zijn toelichting op 'De mag[on-
nieke] bekleeding' hier verder op in: 

'De A[chtbare] M[eester] zegt volgens het 
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rituaal van 1820: "Ik zal u in staat stellen u 
als leerling-vrijm[etselaar] te kleeden". On
gelukkig is dit in 1865 weggelaten en 
wordt van het overhandigen van het 
sch[ootsvel] en de handsch[oenen] gespro
ken. 

Ons rituaal zegt dat de witte kleur van 
het sch[ootsvel] "het zinnebeeld is van de 
zuivere bedoelingen onzer H[eilige] 
0[rde]". Gezegd had moeten zijn wat het 
"witte sch[ootsvel]" beteekent. Bovendien 
kan wit slechts op zuivere "bedoelingen" 
wijzen, indien het de kleur is van iets wat 
"bedoelingen" verzinnebeeldt en dit doet 
het sch[ootsvel] niet. Ook is het schoots
vel] een symbool van den, van eiken 
vrijmfetselaar] en niet van onze Heilige 
Orde. Ten slotte: men wachte zich er wel 
voor van "onze" zuivere bedoelingen te 
spreken, alsof deze niet evenzeer in bijna 
alle andere vereenigingen voorkomen. 

Ten einde de beteekenis van ons 
sch[ootsvel] te kunnen vaststellen, moeten 
we ophouden met willekeurig te werk te 
gaan maar er op letten dat het schootsvel 
van den werkelijken arbeider dient om hem 
te beschermen. Het heeft op zijn arbeiden 
en op de uitkomsten daarvan geen invloed 
en zoo kan het symbolische sch[ootsvel] 
niet op den (reinen) arbeid wijzen. De fout 
in de meest voorkomende redeneering kan 
ontstaan zijn doordat het sch[ootsvel] der 
werkelijkheid alleen bij den arbeid gedra
gen wordt. Maar het wordt daarbij toch al
leen gedragen om besmetting te voorko
men. Mogelijk ook wart men de beteekenis 
van het schfootsvel] met die der 
handsch[oenen] dooreen. Zelden althans is 
er verschil tussen de verklaring van beide. 

In verband met de vormen van het 
sch[ootsvel] van den gezfel] en van den 
m[eester] en bij de vaststaande traditionele 
beteekenis van het stelsel der drie trappen 
of graden, lijdt het geen twijfel of de naar 
achter omgeslagen klep - die echter als het 

kon in het veld moest zijn - wijst op den in 
de stof nog gedompelden en gebonden 
geest. (...) [1) En zoo is er nu verband met 
het arbeiden aan den r[echte] stfeen], zoo 
mede met de traditioneele woorden: "rein-
makende leerlingsarbeid", "gevangene" of 
"gebondene", het dragen van den strop om 
de hals, enz.] 

Ons rituaal zegt evenwel dat de aldus 
gedragen klep "beteekent dat uw arbeid tot 
uzelven terug moet keeren, of met andere 
woorden dat zelfkennis het doel van den 
leerling-vrijm[etselaar] wezen moet". Er is 
een verwarring in onze ritualen. Het heet 
dat de leerl[ing] aan den r[uwe] st[een] ar
beidt, maar ook - in het gezellenrituaal -
dat de leer[ling] moet "leeren", dus ook 
blijkbaar alleen den st[een] moet bekijken 
en de gez[el] moet arbeiden. Dit bekijken, 
het zoeken der gebreken vooral, schijnt ook 
boven bedoeld te zijn, wat te duidelijker 
spreekt als we bedenken dat ons (leer-
lings)rituaal zelfkennis niet op elke maar 
op menige plaats verwart met kennis van 
gebreken en deugden; (...) In elk geval is 
het arbeiden van de leerl[ing] aan zichzelf 
voorbij gezien. Iets goeds is er echter wel 
in het eerste gedeelte der aangehaalde 
woorden. De in de stof nog gedompelde 
geest moet zich door den reinmakenden ar
beid bevrijden en zoo is dit te gebruiken bij 
het spreken tot den cand[idaat]. Menig 
A[chtbare] M[eester] zal echter over het 
sch[ootsvel] niet lang en breed met hem 
willen spreken. Een bouwstuk in den eerste 
graad over de drie sch[ootsvellen] vormt 
een mooi gedeelte van een grooter over het 
driegradenstelsel.'11Z 

Formulering symboliek 

In 1923 formuleert Denier van der Gon 
eveneens de symboliek van het schootsvel 
van de Gezel: 
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'Het Schootsv[el] kent gij als symbool van 
onze hoogere en lager natuur. Tot dusver 
was de omgekeerde Klep bij u verborgen in 
het veld. Zoo leefd' in uw herinnering 
voort, dat gij u nog bevrijden moest uit 
d'overmacht der stof. Zet deze arbeid van 
den leerlfing] voort en houd hem als den 
grondslag van het werk, dat thans door u 
wordt toegevoegd. Naar de Verlichting 
stijgt niet hij met vrijen vleugelslag die nog 
bekneld in 't aardsche is. 

Verricht nu eerst uw werk van eiken 
dag van 't stijgen uit de stof, d.i. verhef de 
Klep uit hare onderdompeling in 't Veld.... 

Verricht hierop uw tweede, nieuwe, 
daaglijksch werk, dat van het zoeken van 
het Licht. Hef daartoe verder op de Klep, 
zoodat zij wijst naar boven heen en streeft 
omhoog gelijk de Vlam....1:3 

De woorden over het gezellen-Sch[oots-
vel] konden sober gehouden worden, 
omdat de nieuw aangenomene algemeene 
kennis aangaande het Sch[ootsvel] bezit 
(tenzij hij er als leerl[ing] geen aandacht 
aan heeft gegeven). Uitdrukkelijk zij er op 
gewezen, dat het maken van het leerlings-
tot het gezellen-Sch[ootsvel] gemeenlijk 
als een niet-symbolische handeling wordt 
behandeld. Het dooreenmengen van het 
wel en niet symbolieke werkt niet alleen af
leidend op den cand[idaat] in en is leelijk, 
het is thans zelfs misleidend. Te midden 
van een symboolische geheel zoekt men 
onwillekeurig en bewust of onbewust in elk 
onderdeel het symbolische en daardoor 
maakt niet het w o r d e n van eene 
Sch[ootsvel] uit het andere den indruk alsof 
de gez[el] niet uit den leerl[ing] w o r d e n 
zou. Dat het veranderen van het Schoots
vel] gemakkelijk symbolisch is te maken, 
dat er dus kan zijn het w o r d e n van het 
eene uit het andere, dat dus ook het symbo
lische, het ritueele, geen oogenblik ver
stoord behoeft te worden, blijkt uit den 
tekst. 

Er is echter een bijkomstig bezwaar. 
Goed bezien heeft iemand gedurende zijn 
leerlingstijd de Klep allengs zoo op, dat wij 
haar bij den candidaat-gezfel] in het begin 
wellicht het beste als horizontaal moeten 
opvatten. Ze zou op zijn reizen allengs met 
den top naar boven moeten gaan. Geen 
onzer zal echter een mechanisme willen 
aanbrengen om een en ander te verkrijgen 
of wel den candi[daat] tijdens zijn reizen 
willen brengen tot het telkens iets verder 
opheffen der Klep. Het zou wel theoretisch 
juist zijn, doch hinderen. Maar nu blijft 
toch over, dat hij na het ware Licht gezocht 
en gevonden te hebben, nog eenigen tijd 
staat met een Sch[ootsvel] dat den 
leerl[ing] aanduidt. 

Wij doen zeker goed met de aandacht 
van den nieuw-aangenomene niet op dit 
onderwerp te vestigen. Wel is het wensche-
lijk de woorden over het ontstaan van het 
eene Schfootsvel] uit het andere zoo te kie
zen, dat het bezwaar zooveel mogelijk 
wegvalt. Hierop is in den tekst gelet.' l x4 

In 1926 verschijnt een derde deel van de 
rituaalboeken, ditmaal voor de Meester
graad.11 5 Hierin wordt de symboliek van 
het Meesterschootsvel echter niet verder 
uitgewerkt. 

Denier van der Gon had al een decenni
um eerder zijn theorieën over geest en ma
terie als symboliek van het schootsvel ont
wikkeld, zo blijkt onder andere uit een 
studieboekje dat hij vele jaren eerder voor 
de Maconnieke Vereeniging tot Bestudee
ring van Symbolen en Ritualen schreef: De 
Meesterinwijding en de Meestergraad 
(1913-1914). Het tweedelige werk geeft 
eerst de teksten van de ritualen vanaf 
Prichard en vervolgens een uitgebreid com
mentaar hierop. Hierin komt het Meester
schootsvel wel aan de orde. 

In de inleiding zegt Denier van der Gon 
in zijn commentaar op 'de dood en opstan-
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ding' in een noot iets over de wijze waarop 
het begrip 'stof' (materie) moet worden op
gevat: 

'Het meesterschootsvel zal in een der vol
gende hoofdstukken onze aandacht trek
ken. Ik wijs er nu alleen op dat de klep die 
de gezel opsloeg, omdat hij de "verlich
ting" naderde, door den meester weer 
wordt neergeslagen en dat ook dit wijst op 
de nederdaling, den dood, in de stof.': l 6 

In zijn beschrijving van het 'Nederlandsche 
Meesterrituaal' gaat hij hier opnieuw op in: 

'Een groot wijsgeer heeft gezegd: "Veree-
nig dat wat overeenstemt en dat wat ver
schilt, het concordante en het discordante, 
en uit de vereeniging komt alles voort". 
Het Kruis is daardoor het symbool in de na
tuur van deze strijdende tegenstellingen, 
waaruit volmaking, harmonie en vreugde 
ontstaan. (...) Dit wijst evenwel slechts op 
één der drie doorkruisingen. Deze zijn die 
van de nederdaling in de Stof voor de eigen 
ontwikkeling der ziel, die van het terugkee-
ren uit de Stof, waarop het bovenstaande 
doelt en die van het wederom nederdalen, 
waarover dit boek handelt evenals de vier
de, die der verheffing. Wij vinden dezelfde 
gedachte, hoewel dan op eenigszins andere 
wijze, uitgedrukt in de neergeslagen klep 
van het schootsvel van den leerling, de op-
gehevene van dat van den gezel en de weer 
neergeslagene van dat van den meester; de 
vierde doorkruising is hier niet weerge
geven omdat het meesterschootsvel spreekt 
over het arbeiden in de stof en niet het in
nerlijk, geheel vrij van het stoffelijke.' IZ7 

Denier van der Gon gaf een nieuwe inter
pretatie van de maconnieke symboliek van
uit theosofische en andere esoterische 
denkbeelden, maar ook de analyse van 
oude rituaalteksten speelde in zijn interpre

tatie een rol.1 T° In de jaren '20 was de ma
terie-geest-symboliek van Denier van der 
Gon binnen de Orde al algemeen gangbaar 
geworden, zo blijkt uit de ritualen die rond
om die tijd door individuele Broeders wer
den opgesteld. Een voorbeeld hiervan is het 
rituaal dat werd ontworpen door H.C. Prin
sen Geerlings in 1923. De uitleg van het 
schootsvel van de Leerling luidt hier: 

'Ontvangt dit schootsvel, welks witte kleur 
het zinnebeeld is van de zuivere bedoelin
gen onzer Orde. Als leerling moet gij het 
met den omslag naar binnen dragen; het
geen beteekent, dat uw arbeid naar binnen 
moet zijn gericht, met andere woorden, dat 
zelfkennis het doel van den leerling vrij
metselaar moet zijn, dat gij moet leeren de 
stof te beheerschen.': : 9 

Ook voor de Gezel wordt een dergelijke in
terpretatie aangehouden: 

'In dezen graad draagt gij het schootsvel 
met de klep naar boven gericht als een 
symbool, dat de geest zich boven de stof 
verheft.'120 

In de Meestergraad wordt een nieuw ele
ment genoemd: 

'In dezen graad draagt gij het Schootsvel 
met de klep naar buiten, ten teeken, dat de 
geest over de stof heeft gezegevierd. ' I 2 1 

Hier wordt duidelijk afgeweken van de 'ne
derdaling in de stof, de dood', die Denier 
van der Gon met deze geometrische sym
boliek voor ogen had. 

Het HB-Rituaal 

In 1928-1929 werd het zogenoemde HB-
Rituaal ingevoerd. Het was opgesteld door 
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een commissie, waarin o.a. Gedeputeerd 
Grootmeester H. van Tongeren (1876-
1941) en A.A. Galestin (1881—1965) zit
ting namen. In dit rituaal wordt vermeld dat 
de betekenis van het schootsvel bij iedere 
inwijding wordt uitgelegd, maar de hier
voor gekozen bewoordingen worden niet 
vermeld. Men vertrouwde op dit punt blijk
baar op de veronderstelde kennis van de in
dividuele Voorzittend Meesters. 

Er ontstond echter een duidelijke be
hoefte aan nadere interpretatie van de ritu
aalteksten. Vanaf 1947 voorzagen de Leer
ling-, Gezellen- en Meesterboekjes in deze 
behoefte. De tekst in het Leerlingboekje 
zegt bij het uitreiken van het schootsvel aan 
de Leerling: 

'De leerling moet zich als zodanig kleden 
door zich het Leerlingschootsvel voor te 
binden en door zijn handen te bekleden met 
witte handschoenen. 

Het schootsvel toont aan dat hij ook 
voor het zwaarste werk aan zichzelf niet zal 
terugschrikken; het beduidt tevens dat hij 
alle krachten, die in hem zijn, zal dienst
baar maken aan de bouw van de Tempel. 

(...) 
De witte handschoenen wijzen erop dat 

de arbeid slechts met reine handen kan 
worden verricht. (...) 

Telkens wanneer wij in de Tempel 
gaan, kleden wij ons van tevoren als Vrij
metselaar, teneinde onze arbeid naar beho
ren te kunnen volbrengen. Want slechts hij 
die streeft naar reinheid van hart en zuiver
heid van bedoelingen kan er in slagen het 
van hem gevraagde werkstuk te volbren
gen. ' 1 2 2 

In het 'Rituaal L'Age d'Or' uit 1969 zijn 
volgens Snoek twee elementen verenigd: 
enerzijds invloed uit oud-Nederlandse ritu
alen uit de periode rond 1770, en ander
zijds het Engelse Emulation Ritual 

(i823[?]). Oud-Nederlandse ritualen dien
den als basis voor een ritueel in oude stijl, 
dat door de Loge 'La Vertu' (waaruit de 
Loge 'L'Age d'Or' is ontstaan) werd gere
construeerd in 1957. De Loge 'Concord' te 
Rotterdam ging in 1928 werken volgens 
het Emulation Ritual, dat ook in andere 
loges populair werd. Tot de nieuw aange
nomen Leerling wordt volgens het 'Rituaal 
L'Age d'Or' gezegd: 

'Nu ge als Leerling-Vrijmetselaar zijt aan
genomen, is het nodig, dat ge ook als zoda
nig kenbaar zijt. Van oudsher kleden Vrij
metselaren zich met een Schootsvel, als het 
onderscheidene embleem van hun hand
werk. Het is daarom, dat ik u verzoek u met 
dit Schootsvel te bekleden. Ge zult er acht 
op slaan, dat ge als Leerling de klep van het 
Schootsvel steeds naar binnen geslagen 
zult dragen. 

(...) Onthoud, mijn Br[oeder], dat dit 
Schootsvel ouder is dan Het Gulden Vlies 
of de Romeinse Adelaar, en meer eervol 
dan welke onderscheiding onder de zon, 
welke u ooit verleend zou kunnen worden. 
Koningen hebben zich niet geschaamd het 
te dragen; het is het teken der onschuld en 
het zinnebeeld van ware vriendschap. Ik 
hoop, dat ge het vele jaren moogt dragen 
tot genoegen van uzelf, tot nut van het 
Handwerk en tot eer van de Loge, waarin 
ge heden zijt aangenomen. Wanneer gij het 
nimmer onwaardig wordt, zal het u nimmer 
onteren. 

Ik moet u er dringend op wijzen, dat ge 
dit Schootsvel nimmer zult omgorden, 
wanneer ge een Loge wilt binnentreden 
waar een Br[oeder] is, met wie gij in onmin 
zijt, of tegen wie u een gevoel van vijand
schap mocht koesteren. In dergelijke geval
len verwacht men van u, dat ge u beiden 
terugtrekt, teneinde uw geschillen op broe
derlijke wijze te beslechten; wanneer u dit 
gelukt is, kunt ge u kleden, de Loge betre-
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den en samenwerken met die Liefde en 
harmonie, welke ten allen tijden Vrijmetse
laren moeten kenmerken. Indien uw ge
schillen echter van dien aard zijn, dat zij 
niet zo gemakkelijk beslecht kunnen wor
den is het beter dat een van u, of u beiden, 
zich terugtrekken dan dat de harmonie van 
de Loge wordt verstoord.' I 2 3 

In deze formulering ligt de nadruk meer op 
de (morele) plicht van de vrijmetselaar de 
zuiverheid en broederliefde te eren, die 
door het kledingstuk worden gesymboli
seerd. In de tekst voor de andere graden 
wordt geen verdere duiding aan het 
schootsvel gegeven. 

De Proeve van Ritus en Tempelbouw 

Tussen 1974 en 1976 werd ten slotte door 
de Maconnieke Stichting Ritus en Tempel
bouw de zogenoemde Proeve van ritualen 
voor de drie graden uitgebracht, die de sta
tus van 'geaccepteerd door het Hoofdbe
stuur' kreeg. In de Proeve van rituaal voor 
de Leerling-vrijmetselaar wordt de Leer
ling weinig toelichting op het dragen van 
een schootsvel gegeven: 

'Van oudsher bekleden vrijmetselaren zich 
met het schootsvel als het onderscheiden 
embleem van hun handwerk, en bedekken 
zij hun handen ter bescherming met hand
schoenen. 

Het schootsvel waarmede wij onze len
denen omgorden om de schoot bij de arbeid 
te beschermen, is het kenteken van onze 
bereidheid tot noeste arbeid in dienst van 
de Meester. Naar aloud gebruik der Orde 
zult ge u niet met het schootsvel bekleden 
als het u niet mogelijk zou zijn in eendracht 
met uw medebroeders in de Koninklijke 
Kunst te arbeiden. In zulk een geval zult ge 
u van de arbeid onthouden, opdat de Loge 

blijve een oord waar vrede, eendracht en 
harmonie heersen. Ik bekleed U thans met 
het schootsvel dat gij als Leerling naar Ne
derlandse traditie zult dragen met de drie
hoekige klep naar binnen gekeerd. 

(...) Ik overhandig u hierbij een paar 
handschoenen en ik verzoek u deze aan te 
trekken. Hun kleur wit werd gekozen ten 
teken dat vrijmetselaren ernaar dienen te 
streven dat hun daden vlekkeloos zullen 
zijn. ' I24 

Bij de bevordering tot Gezel geeft de 
Proeve een toelichting op de geometrische 
symboliek van het schootsvel: 

'Als Gezel zult gij uw schootsvel naar con
tinentaal gebruik dragen met de driehoeki
ge klep naar boven gericht. Men wil daar 
wel de betekenis aan hechten dat de geest -
verbeeld door de driehoek - , hoewel ver
bonden aan het stof der elementen - ver
beeld door het vierkant - , opwaarts streeft 
en zoekt naar de quint-essens welke al het 
geschapene zijn diepere waarde geeft.'I2S 

De Proeve meldt voorts dat bij de ver
heffing tot Meester de klep van het 
schootsvel van de Gezel naar beneden 
wordt geslagen wanneer hij op het Tableau 
ligt.126 Bij de verheffing tot Meester en 
het noemen van het Meesterwoord wordt er 
nogmaals op toegezien dat de klep naar be
neden geslagen is. I 27 De nieuwe Meester 
wordt een toelichting op de nieuwe stand 
van de klep gegeven: 

'Door het feit van Uw verheffing, mijn 
Broeder, zijt gij reeds op de hoogte met de 
belangrijkste geheimen voorbehouden aan 
de Meestergraad; gij zijt reeds als zodanig 
gekleed met de klep van het schootsvel 
over het vierkant: geest en stof in de juiste 
verhouding met elkaar verenigd.' I 2 ° 
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Daarmee is - op subtiele wijze - de inter
pretatie van de kiepstand van het Meester
schootsvel opnieuw veranderd. Ditmaal ligt 
de nadruk op harmonie tussen geest en ma
terie. 

Concluderend moet worden opgemerkt 
dat de uitleg die nieuwe Leerlingen, Gezel
len en Meesters bij hun inwijding en latere 
instructie krijgen over de geometrische 
symboliek van het schootsvel, in feite een 
20ste-eeuwse, en bovendien sterk theoso
fisch getinte, interpretatie is. Deze wordt 
echter gepresenteerd als was ze een tradi
tioneel gegeven. 

Samenvatting 

Uit bovenstaande vergelijking van macon-
nieke manuscripten en publicaties kan een 
aantal fasen in de ontwikkeling van de 
symboliek van het schootsvel worden vast
gesteld en gedateerd. 

• Het vroege bronnenmateriaal doet ver
moeden dat het schootsvel in de begin
periode van de Vrijmetselarij eigenlijk nog 
een (uit het ambacht overgenomen) schort 
was, zonder significante rol of symbolische 
betekenis in het magonnieke ritueel. Het 
moment waarop het schort voor het eerst 
aan de Leerling werd uitgereikt, in plaats 
van door hem te worden geleverd, zou het 
moment kunnen zijn geweest waarop er 
sprake is van een maconniek schootsvel (in 
de huidige zin van het woord) en de ont
wikkeling tot ritueel kledingstuk begon. 
Deze ontwikkeling lijkt kort na het ver
schijnen van de Constitutions (1723) in 
gang gezet te zijn. In A Dialogue between 
Simon & Philip wordt voor het eerst ge
sproken over een (rituele) uitreiking van 
het schootsvel. Er werden geen gegevens 
gevonden met betrekking tot de periode 
tussen 1725 en 1737. Na het verschijnen 
van het Rituaal Herault (1737) is er sprake 

van een vaste traditie wat de 'bekleding' 
met het schootsvel betreft. 

• Daarnaast is het schootsvel onlosma
kelijk verbonden met de handschoenen, die 
al in i7de-eeuwse magonnieke teksten 
worden genoemd. Vanaf de vermelding in 
Plots Natural History in 1686 is er sprake 
van het schenken van heren- en dames
handschoenen door de kandidaat aan de 
loge. Pas na de publicatie van het Rituaal 
Herault (1737) wordt steevast vermeld dat 
bij de bekleding dameshandschoenen aan 
de nieuwe Leerling worden overhandigd. 

• De bespreking van de symbolische be
tekenis en de functie van het schootsvel in 
de verradersgeschriften wordt geleidelijk 
aan gedetailleerder; deze groeit evenredig 
mee met de beschrijving van het magon-
nieke ritueel in dergelijke publicaties. In 
Catéchisme des Francs-Macons (1744) 
wordt reeds de nadruk gelegd op de symbo
lische betekenis van de binnen de loge ge
bruikte zaken. Een jaar later wordt het witte 
schootsvel in L'Ordre des Francs-Macons 
trahi voor het eerst in verband gebracht 
met zuiverheid en onschuld: de onschuld 
aan de moord op Hiram. Dit sluit echter 
niet uit dat het witte schootsvel reeds in een 
zeer vroeg stadium een symbolische bete
kenis toegedacht werd. In Masonry Dis-
sected(ij}o) lijkt het schootsvel immers al 
in verband gebracht te kunnen worden met 
de onschuld aan de moord op Hiram, hoe
wel dit nog niet expliciet wordt vermeld. 

• Opmerkelijk is dat de symboliek van 
zuiverheid en onschuld primair gold voor 
de witte handschoenen, die tonen dat er 
geen bloed aan de handen kleeft, en dat het 
witte schootsvel min of meer vanzelfspre
kend dezelfde betekenis kreeg. 

• De onschuld aan de moord, die in het 
schootsvel tot uitdrukking komt, wordt tus
sen 1786 en 1820 benadrukt in de gedrama
tiseerde onderzoeking van de Gezel tijdens 
zijn verheffing tot Meester. 
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• Opvallend is dat aan een nieuw lid al 
bij de aanneming als Leerling een schoots
vel wordt uitgereikt, hoewel achtergrond en 
betekenis van dit kledingstuk hem pas echt 
duidelijk worden bij zijn verheffing tot 
Meester. 

• Het dragen van rouwkleding bij de 
verheffing tot Meester werd in de R.M. 
(1786) ingevoerd. De niet-maconnieke kle
ding werd daarmee afgestemd op de (sym
bolische) rouw om de dood van Hiram 
Abiff. Dit gebruik verwerd later tot de ge
woonte zwarte kleding te dragen in alle 
drie de symbolieke graden. 

• Tussen 1745 (L'Ordre des Francs-
Magons trahi) en ca. 1810 {Guide des 
Magons) lijkt het schootsvel tijdens de ver
heffing tot Meester een enigszins onduide
lijke functie te hebben vervuld. Wanneer de 
kandidaat op het Tableau ligt, wordt zijn 
rechterhand op het hart geplaatst en bedekt 
met het schootsvel. Vermoedelijk had dit 
geen wezenlijke functie en ging het gebruik 
daaarom verloren. 

• Het schootsvel heeft vanaf het prille 
begin van de Vrijmetselarij de functie van 
teken van lidmaatschap (badge) van de 
Orde gehad. Deze rol wordt in Le Magon 
Démasqué uit 1751 ook in de tekst rondom 
de 'bekleding' van de Leerling benadrukt, 
evenals in de formulering van de R.E.A.A. 
Het schootsvel heeft tevens een duidelijke 
functie als visueel herkenningsteken. Vanaf 
1731 melden de Constitutions kledingvoor
schriften die de hiërarchie binnen de Orde 
verduidelijken. Later wordt het schootsvel 
ook gebruikt om de graad van de drager te 
identificeren. 

• In Catéchisme des Francs-Magons 
(1744) is voor het eerst sprake van een on
derscheid tussen de stand van de klep van 
Gezel en Meester. In Les Francs-Magons 
Ecrasés (1747) wordt impliciet melding 
gemaakt van een onderscheid tussen alle 
drie de graden. Het huidige onderscheid 

tussen de stand van de klep bij Leerling, 
Gezel en Meester wordt echter pas expli
ciet genoemd in 1751, in Le Magon Dé
masqué. 

• De geometrische symboliek die ook 
tegenwoordig nog in de vormen van 
schootsvel en klep wordt gezocht (driehoek 
en vierkant, geest en materie), is van rela
tief recente datum. In het Rituaal-1820 
wordt de huidige Leerlingarbeid, het wer
ken aan zichzelf, reeds in verband met de 
naar binnen gekeerde klep van het schoots
vel genoemd, terwijl de Gezel moet streven 
naar het verhevene. De interpretatie van het 
Meesterschootsvel is minder eenduidig; 
vaak wordt deze in de rituaalteksten niet 
gespecificeerd. In het Rituaal-1865 wordt 
de betekenis van het Meesterschootsvel ge
formuleerd als een 'memento raori'. Pas in 
de theosofisch getinte rituaalteksten van 
Denier van der Gon (1913, 1920) wordt de 
symboliek van schootsvel en klep geduid 
als die van geest en materie in verschillen
de verhoudingen, om in de komende decen
nia met name voor de Meestergraad verder 
te worden ontwikkeld. 

• Ten slotte wordt in de rituaalteksten 
vanaf ca. 1947 (Het Leerlingboekje) wat 
meer de nadruk gelegd op de morele plicht 
van de vrijmetselaar zijn schootsvel ook in 
gedrag waardig te zijn en dit teken van 
broederschap alleen te dragen als hij daad
werkelijk in staat is in harmonie met zijn 
Broeders de maconnieke arbeid te verrich
ten. 

Uit de vergelijking van maconnieke 
teksten blijkt dat de interpretatie en de 
symboliek van het schootsvel, net als an
dere elementen in het rituaal, in de 18de, de 
19de en de 20ste eeuw diverse subtiele ver
anderingen heeft doorgemaakt. Daarbij 
worden meer algemene ontwikkelingen in 
de maatschappij gevolgd, zoals de intro
ductie van theosofische denkbeelden aan 
het einde van de 19de eeuw en aan New 
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Age ontleende elementen in de 20ste eeuw. het rituaal, zoals de materie-geest-symbo-
De maconnieke denkbeelden en werkwijze liek van het schootsvel. Het zou dan ook 
zijn, ondanks hun traditionele karakter, al- jammer zijn als bij de instructie van nieuwe 
lesbehalve statisch, maar juist voortdurend Leerlingen, Gezellen en Meesters alleen de 
in ontwikkeling. huidige interpretatie van de rituaaltekst 

Opvallend is dat eenmaal verloren ele- wordt overgedragen. Juist de rijke ontwik-
menten zelden in ere worden hersteld, maar kelingsgeschiedenis van de maconnieke 
dat nieuwe elementen al na een relatief symboliek verdient het aan nieuwe genera
korte periode worden beschouwd als tradi- ties te worden overgegeven en kan tot boei-
tionele en zelfs essentiële elementen van ende nieuwe inzichten leiden. 

Noten 

De artikelen over het schootsvel in dit nummer van Thoth zijn alle ontleend aan: Andréa A. 
Kroon: Het schootsvel van de vrijmetselaar, 1735-1835. Een kennismaking met een ritueel kle
dingstuk. Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis, Leiden 1996. 
De interpretatie en ontwikkeling van het schootsvel werd eerder o.a. besproken in: F.J.W. 
Crowe: 'Masonic Clothing', in: A.Q.C., vol. V (1892), blz. 29-36, en 'Masonic Clothing. Se-
cond Paper', in: A.Q.C., vol. VI (1893), blz. 160-164; W H - Rylands: 'The Masonic Apron', in: 
A.Q.C., vol. V (1892), blz. 172-173; HZ. Zegers de Beyl: 'Het Schootsvel', in: De Vrijmetse
laar, 3 (1900), blz. 68-79; W.H. Riley: 'The Masonic Apron', in: Transactions Lodge of Re
search no. 2049 (1940-1941), Leicester 1941; J.D. Ninck Blok: Het schootsvel, Den Haag 
1949 (Studiebladen van de Maconnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, nr. 11); F.R. Worts: 
'The Apron and its Symbolism', in: A.Q.C., vol. LXXIV (1961), blz.134-141; E.A. Boerenbe-
ker: 'Het Schootsvel', in: Thoth 1964, Meesternr. III, blz. 59-78; J.T. Thorp: 'The Masonic 
Apron', in: British Masonic Miscellany, vol. 8 (z.j.), blz. 5-13. Een groot deel van de in deze 
publicaties genoemde gegevens kan inmiddels als achterhaald worden beschouwd. 
Tot voor kort waren er twee gangbare theorieën: dat de Vrijmetselarij vroeg in de 17de eeuw 
zou zijn ontstaan in a) Engeland (Hamill 1986) of b) Schotland (Stevenson 1988). Snoek is van 
mening dat beide theorieën gedeeltelijk juist zijn: vanaf 1598-1599 is er in Schotland sprake 
van organisaties met drie graden ('Booked Apprentice', 'Entered Apprentice' en 'Fellow Craft 
or Master Mason'), waarvan tot 1660 alleen de laatste graad een rituaal kent. Tussen 1660 en 
1696 werd een rituaal voor de graad van 'Entered Apprentice' beoefend. In Engeland is al vóór 
1646 een rituaal in gebruik voor 'the making' of 'accepting of Masons' (Snoek 1999). (Scanlan 
wijst in dit verband op de 'acception' van Nicholas Stone in de 'London Compagny of freemas-
ons' in 1638. Stone was de 'Kings Master Mason' en collega van de vermaarde architect Inigo 
Jones. Toch was hij, ondanks de vele titels die hij als vakman reeds had verkregen, vóór 1638 
niet 'accepted'. De weinige verwijzingen naar zijn 'acception' vermelden een bijeenkomst af
gesloten met een diner dat werd betaald door hen die waren 'aangenomen'. Voor Scanlan wijst 
juist dit erop dat deze 'aanneming' vermoedelijk een symbolisch of ritueel karakter had [Scan
lan 2000].) Snoek meent dat aan het einde van de 17de en het begin van de 18de eeuw het 
Engelse rituaal voor 'the making/accepting of Masons' elementen uit het Schotse rituaal voor 
de 'Entered Apprentice' in zich opnam, terwijl het Schotse rituaal voor de 'Fellow Craft or 
Master Mason' wordt geëxporteerd naar Engeland. Uit deze periode van beïnvloeding is een 
twee-gradensysteem ontstaan ('Entered Apprentice' en 'Fellow Craft or Master Mason') dat 
zowel in Engeland als Schotland werd beoefend, hoewel niet op volledig identieke wijze. 
Hierover meldt de 2de druk van de Constitutions dat Grootmeester George Payne (gest. 1757): 
'(...) desired any Brethren to bring to the Grand Lodge any old Writings and Records concer-
ning Masons and Masonry in order to shew the Usages of antient Times: And this Year [1718] 
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several old Copies of the Gothic Constitutions were produced and collated' (Anderson 1738, 
blz. 110). Slechts twee van de verzamelde manuscripten zijn bewaard gebleven in de verzame
lingen van de 'Grand Lodge'. Sindsdien zijn diverse nieuw ontdekte manuscripten hieraan toe
gevoegd. Het is daarom deels bekend op welke documenten Anderson zich destijds heeft geba
seerd (zie o.a. Knoop/Jones 1988; Knoop/Jones/Hamer 1943, 1945). Een aantal van de 
manuscripten werd heruitgegeven in de Quatuor Coronatorum Antigrapha. Masonic Reprints of 
the Lodge Quatuor Coronati, no. 20/6, London. Vol.I-XII (1889-1960). Scanlan wijst in relatie 
tot de in noot 2 genoemde inwijding van Nicholas Stone op de hiervóór genoemde passage uit 
de Constitutions, die tevens vermeldt dat bij het bijeenbrengen van de stukken enkele waarde
volle zaken verloren gingen, waarbij specifieke geschriften 'writ[ten] by Mr. Nicholas Stone 
(...) were too hastily burnt by some scrupulous Brothers, that those Papers might not fall into 
strange hands' {Constitutions 1738, blz. 111). Ook dit doet Scanlan vermoeden dat de 'accep
tion' mogelijk een ritueel aspect bezat (Scanlan 2000, blz. 30). 

5 Knoop en Jones onderscheiden in de Ms Constitutions of Freemasonry vijf verschillende versies 
van de mythische geschiedenis van het bouwgilde, naast de versie van Anderson (Knoop/Jones 
1988, blz. 58-62). Andersons versie lijkt het meest op de vijfde versie, afkomstig uit de zoge
noemde Spencer-groep van manuscripten van ca. 1725 of kort daarna (Knoop/Jones 1988, blz. 
61-62). 

6 Hamill benadrukt dat Anderson in feite een apologia (= verdediging, verweerschrift) voor de 
Orde heeft willen schrijven, gebaseerd op oude vakgeschriften (Hamill 1986, blz. 16). 

7 Het lied zou voor het eerst zijn verschenen in ca. 1710 in The Bottle Companions, een ongeda
teerde verzameling gedrukte partituren in het bezit van het Brits Museum (Knoop/Jones/Hamer 
1945, blz. 36). Het lied werd in de iste uitgave van de Constitutions (1723) overgenomen: 'The 
Enter'd 'Prentices song. By one Brother M. Matthew Birkhead, deceas'd. To be sung when all 
grave Busines is over, and with the Master's Leave.' 

8 De Engelse term voor schootsvel, 'apron', betekent schort. Het zou zijn afgeleid van het Franse 
'napron' of 'napperon', dat kleed of kleedje betekent. Zie Batham 1975, blz. 101 en Jones 1950, 
blz. 451. 

9 Anderson 1723, blz. 84. 
10 Anderson 1723, blz. 48. 
11 Anderson 1723, blz. 83: 'The Fellow-crafts song: by one Brother Charles Delafaye Esq. To be 

Sung at the Grand Feast.' 
12 Crowe 1892, blz. 29. 
13 Rylands 1892, deel V, blz. 181. In het Rawlinson Manuscript (1734) komt onder C.136 een 

soortgelijke vermelding voor (Chetwode Crawley 1910, blz. 309). 
14 In herdrukken van de Constitutions uit 1756 en 1767 zijn ze nog ongewijzigd. 
15 Anderson 1738, blz. 153. 
16 Anderson 1738, blz. 167. 
17 Wardens zijn Opzieners. Stewards kent men niet in Nederlandse loges. Deze Engelse functiona

rissen verrichten hand- en spandiensten, met name bij het verzorgen van de maaltijd. De Ste
wards vervangen tevens eventuele afwezige logefunctionarissen. Zie: Pick/Knight 1955, blz. 
147-148, 352-353. 

18 Rylands 1892, blz. 181. 
19 Rylands 1892, blz. 180. 
20 Zie noot 3. 
21 Rylands 1892, blz. 180. 
22 Riley 1941, blz. 12. 
23 Toen enkele jaren later de kleur van de Orde van de Kouseband door George II om politieke re

denen weer werd veranderd in lichtblauw, bleven de bestaande kleuren binnen de Orde van Vrij
metselaren gehandhaafd (Riley 1941, blz. 16). Zie ook Cat.tent. Brussel 1983, blz. 20 en Chet
wode Crawley 1910, blz. 309-320. Crowe wijst in zijn artikel 'Colours in Freemasonry' (1904) 
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op de rode kleur van de kleding van de 'Grand Stewards', die mogelijk afkomstig zou zijn van 
de 'Order of the Bath' (Crowe 1904, blz. 3). 

24 Dialogue between Simon & Philip, ca. 1725, hier geciteerd uit: Knoop/Jones/Hamer 1943, blz. 
178. Knoop/Jones/Hamer 1943, blz. 175, dateerden het werk aanvankelijk op 1740, maar in 
Knoop/ Jones 1948, blz. 241-242, noot 2-3 werd dit gecorrigeerd op ca. 1725. 

25 Hanrathe.a. 1971, blz. 14. 
16 Zie o.a. Kervella & Lestienne 1997. 
27 Rylands 1892, blz. 172. 
28 Boerenbeker 1971, blz. 23. 
29 Vertaling door de auteur. '24. Les Loges pouvont se distinguer par les couleurs differentes des 

doubleure de leurs Tabliers, les ornements des officiers qui n'ont point été grand officiers de 
1'ordre, devrons être attachés a des Rubans de la même couleur de la doubleure de leurs Ta
bliers. La couleur bleue étant (...) reservée pour les G[rand] Officiers de 1'ordre selon les anciens 
statuts. 25. Chaque membre d'une loge, portera Ie Tablier de la couleur de sa loge quand même 
il seroit d'un rang plus relevé que les grades des maïtrises excepté les frères qui ont été grand of
ficiers de 1'ordre qui peuvent toujours porter leur Tabliers doubles de bleu selon les anciens sta
tuts' (Archief GON, inv.nr. 41.41.69, Archief Loge 'La Bien Aimée' te Amsterdam, Copij van 
een Reglement Generaal voor alle Loges, geproponeert in s'Hage in de grote vergadering van 
25 Xbre 175e. Voor de Leeden gedeputeerden van de Loge L'Union en La Royale: 25 december 
i75é). 

30 Uit het wetboek van de Antients, Ahiman Rezon (1756), van de hand van toenmalig Grootsecre
taris Laurence Dermott (1720-1791), blijkt dat men onder die Grootloge ook in Engeland an
dere kleuren op het schootsvel gebruikte dan het traditionele blauw. Het oorspronkelijke kle
dingvoorschrift uit de Constitutions luidde: 'none but the Grand Master, his Deputy, and 
Wardens (who are the only Grand Officers) should wear their jewels in Gold pendant, to blue* 
Ribbons about their necks.' Hieraan werd door Dermott in Ahiman Rezon een noot toegevoegd: 
'*(...) I am certain, that every Member of the Grand Lodge has an undoubted right to wear Purp
le, Blue. White or Crimson' (Dermott 1756, blz. 52). Waarschijnlijk maakte Dermott deze op
merking om zich af te zetten tegen de regels van de Moderns. 

3 1 Anderson 1723. blz. 60, VII. 
32 De Instellingen 1736, hier geciteerd uit: Thoth 1954, nr. 3/6, bijlage, blz. 43. 
33 Knoop/Jones/Hamer 1945, blz. 32. 
34 A Masons Examination 1723, hier geciteerd uit: Knoop/Jones/Hamer 1943, blz. 72. 
35 Dialogue between Simon & Philip ca. 1725, hier geciteerd uit: Knoop/Jones/ Hamer 1943, blz. 

178. 
36 Rituaal Herault 1738, hier geciteerd uit: Croiset van Uchelen 1965, blz. 63. 
37 Boerenbeker 1971, blz. 9-10. 
38 Knoop/Jones/Hamer 1943, blz. 157. 
39 S. Prichard: Het Collegie der Vrye Metselaars ontleedt, Utrecht ca. 1733 (herdruk Thoth 1954, 

Leerlingnr. 2, blz. 79-88 en 1954, Meesternr. II, blz. 89-95). 
40 Van den Brand 1993. blz. 65—66. Tegelijkertijd werd ook de Constituties van Kuenen verboden. 
41 Prichard 1730, hier geciteerd uit: Knoop/Jones/Hamer 1943, blz. 169. 
42 Vertaling door de auteur. 'Le jour de réception, en donnant Ie tablier au nouveau recu, on lui 

donne en même tem[p]s deux paires de gants, une pour lui; & 1'autre pour sa maconne, c'est-a-
dire, pour sa femme, s'il est marie, ou pour la femme qu'il estime le plus, s'il a le bonheur 
d'être célibataire' (Perau 1742, blz. 48-49). 

43 Delen van dit werk werden overgenomen in latere werken, die in feite nieuwe edities ervan 
waren, hoewel ze verschenen onder andere titels: La Désolation des Entrepreneurs Modernes 
du Tempte de Jerusalem (1747) en Le Nouveau Catéchisme des Francs-Magons (1749). Zie 
Carr 1971, blz. 87-89. 

44 Vertaling door de auteur. '(...) le Tabelier de Peau blanche, la Truelle qu'ils portent, & tous les 



Veranderingen in de interpretatie van het schootsvel van de 18de eeuw tot heden 187 

autres instruments allégoriques dont ils se décorent en loge (...)' (Gabanon 1744, blz. 14). 
45 Zie voor de bespreking van deze en de voorafgaande uitgaven Boerenbeker 1971. 
46 Boerenbeker 1971, blz. 9. Het is opvallend dat vele van de Franse verradersgeschriften opeen

volgend of zelfs tegelijkertijd in het Frans en in het Nederlands verschenen. De rol die Neder
land hierin tussen 1740 en 1750 heeft gespeeld, is vermoedelijk groter dan tot nu toe kon wor
den aangetoond. 

47 Boerenbeker 1971, blz. 9-10. 
48 Vertaling door de auteur. 'Pendant la cérémonie, tous les Maïtres portoient des tabliers & de 

gands de peau Manche, pour marquer qu'aucun d'eux n'avoit souillé ses mains du sang de leur 
Chef' (L'Ordre des Francs-Macons trahi 1745, blz. 85). 

49 Zie Peter Altena: 'Ligt op de Kandelaar. Het Maconnieke verraad van Jacob Campo Weyerman 
en Thomas Woolston en de mystificaties rond het "genootschap der uitgepikte mannen'", in: 
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, vol. 15, nr. 3 (1992), blz. 65-76. 

50 De Metselaar ontmomd, of Het rechte geheim der Vrye Metselaaren ontdekt, In allen deele op-
rechtelijk en zonder achterhouding, door een geweezen Vryen Metselaar, Amsterdam 1753 
(facs. in Thoth 1972, Meesternr. II-III. 

51 Vertaling door de auteur, 'la pureté de leurs moeurs' (Wolson 1751, blz. 15). 
52 Vertaling door de auteur. 'Recevez, mon cher Frère, ce tablier qui vous donne Ie droit de vous 

asseoir parmi nous dans cette Loge. Baisez les cordons de ce tablier respectable (...). Mettez ses 
gands' dit Ie Vénérable, 'leur blancheur est Ie symbole de la purêté et de 1'innocence des moeurs 
de Macon (...)' (Wolson 1751, blz. 27-28). 

53 Vertaling door de auteur. 'Le Compagnon attaché la bavette de son Tablier a son Habit, Ie 
Maitre la laisse tomber sur le Tablier' (Gabanon 1744, blz. 34). 

54 De verschillen in de stand van de klep zijn terug te vinden op porseleinen figuurtjes van vrijmet
selaren, die ca. 1745 door Joachim Kandler voor de beroemde Meissen-porseleinfabriek zouden 
zijn ontworpen. Het werk van Kandler is in latere perioden echter regelmatig vervalst. De 
authenticiteit en datering van de verschillende figuren in de diverse Europese maconnieke col
lecties zou m.i. nader onderzocht moeten worden. 

5 5 Vertaling door de auteur. 'Frère Servant, d présant parfait, recevez le tablier qui vous appar-
tient, & le mettez d'une maniere convenable. En Disant cela le Trésorier lui-même met le tablier 
au nouveau recu, de facon que le noeud qui 1'attache se trouve sur le dos, & lui dit: Frère Ser
vant, sachez que les Grands-Seigneurs du Monde, souhaitent ce tablier, & ne peuvent l'avoir, si 
l'Ordre ne veut bien le leur donner. N'ayez donc point honte de la peine, & de la soumission d 
laquelle vous vous engagez, car les Grands voudroient travailler seuls. Pour nous, nos ouvrages 
sont impénétrables aux yeux des Profanes; vous les connoitrez dans la suite. Après cela il lui 
présente les gands pour hommes, & lui dit: Frère Servant, mettez les gands que je vous présente, 
comme une marque de bonne intention, d'honnêteté, & d'une parfaite discrétion' (Laduran 
1747, blz. 212-213). 

56 Vertaling door de auteur, 'qui a une bavette qui pend en bas' (Laduran 1747, blz. 314). 
57 Laduran 1747, blz. 341. 
58 Vertaling door de auteur. '(...) les Maïtres portent un tablier, qui a une bavette, qu'un noeud tient 

levée, ferme & attachée a 1'habit' (Laduran 1747, blz. 341). 
59 Hieronder wordt steeds geciteerd uit een latere editie van het werk: Le Nouveau Catéchisme des 

Francs-Macons uit 1749 (volgens de titelpagina verschenen te Jeruzalem, 1440). De geciteerde 
passages uit deze editie zijn identiek aan de oorspronkelijke tekst, hetgeen blijkt uit vergelijking 
met de Engelse vertaling van het origineel in Carr 1971. Ook Gabanons tweede werk is gedeel
telijk gebaseerd op eerdere verradersgeschriften. 

60 Nouveau Catéchisme 1749, blz. 80. 
61 Nouveau Catéchisme 1749, blz. 91. 
62 Vertaling door de auteur. 'Je l'attachai a ma ceinture, la bavette en dedans, 1'apprenti n'ayant 

pas droit de le porter autrement' (Wolson 1751, blz. 27-28). 
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63 Wolson 1751, blz. 55. 
64 Wolson 1751, blz. 68. 
65 Rituaal Herault 1737, hier geciteerd uit: Croiset van Uchelen 1965, blz. 63. 
66 Vriendelijke mededeling van dr. J.A.M. Snoek. 
67 Uit de prentenserie Assemblee des Francs-Magons (1744) is af te leiden dat meer kandidaten na 

elkaar op een avond op deze manier werden ingewijd. Zie Beyer 1930. 
68 Vertaling door de auteur. '(...) le [bras] droit plié sur la poitrine de facon que la main touche la 

droit du coeur. cette même main couverte du tablier, que 1'on relève pour cela (...)' (L'Ordre des 
Francs-Magons trahi 1745, blz. 74). 

69 Wolson 1751, blz. 64. 
70 De Rite Ecossais Rectifié en de Engelse verradersgeschriften vanaf 1760 worden hier buiten be

schouwing gelaten, als in deze periode nog van weinig invloed op het Nederlandse rituaal. 
71 Dit geldt vooral voor het Rituaal 1820, het eerste officiële Nederlandse rituaal. Snoek 1993A, 

blz. 79. 
72 De ritualen van de vier hogere graden werden uitgegeven als Le Régulateur des Chevaliers 

Magons ou les Quatres ordres supérieurs, suivant le régime du Grand-Orient, Hérédom [= Pa
rijs] 1801. 

73 Snoek 1993A, 1993B en 1995B. 
74 Vertaling door de auteur. 'Mon F[rère], ce tablier dont vous serez toujours revêtu en Loge, vous 

rappellera sans cesse que 1'homme est condamné au travail, et qu'un Macon doit mener une vie 
active et laborieuse' (Régulateur 1801, blz. 33). In het zogeheten Rituaal De Noordstar uit 1812 
werd een toespraak voor het uitreiken van het schootsvel aan de Leerling vermeld, welke de 
tekst van de R.M. echoot: '(...) dit schootsvel, waarmede gij voortaan in onze vergaderingen ge
kleed zult moeten zijn, moet U zonder ophouden te binnen brengen, dat de Mensch tot het wer
ken verplicht is, en dus vooral een Vrijmetzelaar een werkzaam leven leiden moet. Het leert U 
tevens ootmoedigheid voor die [Broeders] welke, schoon in de ongewijde waereld beneden U, 
hier in de Loge en als Vrijmetzelaar boven U verheven zijn' (Rituaal 1812, blz. 87). In de Ge
zellen- en Meestergraad van dit rituaal wordt het schootsvel slechts en passant genoemd. 

75 'Les gants. par leur blancheur, vous avertissent de la candeur qui doit toujours régner dans 1'ame 
d'un honnête homme, et la pureté de nos actions' (Régulateur 1801, blz. 33). 

76 'Manuscript De Groot' (na 1822), hier geciteerd uit: Snoek 1993B, blz. 96. 
77 'Manuscript De Groot' (na 1822), hier geciteerd uit: Snoek 1993B, blz. 98. 
78 'Manuscript De Groot' (na 1822), hier geciteerd uit: Snoeki993 B, blz. 101. 
79 De test werd in Catéchisme des Francs-Magons nog gevormd door het nemen van een aantal 

passen over het (symbolische) lijk. In de R.M. wordt de test verder gedramatiseerd. 
80 Snoek 1993A, noot 2, sluit niet uit dat het 'manuscript 'St. Napoleon' hier suggereert dat het 

schootsvel van de Gezel hier nu op de manier van Meester wordt gedragen. 
81 'Manuscript De Groot' 1820, hier geciteerd uit: Snoek 1993B, blz. 109. In een anoniem manu

script voor de Graad van Meester uit de periode 1800-1820 wordt dezelfde symboliek aan de 
blauwe kleur van de bies verbonden: 'Vervolgens doet de Resp. de Nieuwe Meester het Tablier 
voor, en zegt: Gij zult in 't vervolg de klep voor dragen; de blaauwe Couleur waarmede dezelve 
geboord is moet U zonder ophouden te binnen brengen dat een Metzelaar alles van Omhoog 
moet verwachten, en dat het tevergeefs is, dat de Menschen Tempelen voor de Deugd stichten, 
zoo de Groote Bouwmeester zich niet verwaardige om zelfs te bouwen' (Archief GON, Graad 
van Meester, anoniem manuscript, gebonden in convoluut '8 ' , z.nr., z.p.). 

82 Snoek merkt hierbij op dat de tekst die tussen II wordt vermeld, de vertaler mogelijk een pro
bleem opleverde (Snoek 1993B, blz. 130 noot 258). 

83 'Manuscript De Groot' 1820, hier geciteerd uit: Snoek 1993B, blz. 110. 
84 Zie: A.R. Overbeek, D.C.J. van Peype en R.C. Winter: 'Vijfenzeventig jaar en meer... De Op-

perraad voor Nederland, 1817- 1913 - 1988', in: Thoth 1989, nr. I, blz. 1-58. 
85 Archief GON, inv.nr. 122 D 41. 
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86 Vriendelijke mededeling van J.A.M. Snoek. 
87 Archief GON, inv.nr. 197 B 41 (Kloss), ca. 1810. 
88 Vertaling door de auteur. 'Recevez ce tablier, que nous appelons habit; il vous donne Ie droit de 

vous asseoir parmi nous, et vous ne devez jamais vous présenter en loge sans en être revêtu. (...) 
Ne souillez jamais la blancheur eclatante de ces gants, en trempant vos mains dans les eaux 
bourbeuses du vice; ils sont Ie symbole de votre admission dans Ie temple de la vertu' (Guide 
des Magons ca. 1810, blz. 24). 

89 Vertaling door de auteur. 'Tous les maitres doivent, autant que possible, être en noir, chapeau 
rabattu, avec un long crêpe; des gants blancs, Ie tablier du grade et Ie cordon bleu. ILa véritable 
tenue est d'avoir des tuniques noire en forme de domino, chapeau a la Henri IV, et une plume 
blanche.l Le vén[erable] doit, de plus, avoir des pleureuses et un manteau long' (Guide des 
Magons ca. 1810, blz. 68). 

90 Archief GON inv.nr. 122 D 41, Manuscript Van Vre[e]denburch, blz. 8. 
91 '(...) un drap mortuaire (linceuil) droit être mis pour le couvrir depuis les pieds jus-qu'a la cein-

ture vers le tablier. On relève son tablier jusqu'au-dessus de la lèvre inférieur...' (Guide des 
Magons ca. 1810, blz. 72). 

92 Vertaling door de auteur. 'Allez!... Emparez-vous de ce compagnon!... Visitez-le de la tête aux 
pieds!... Examinez sur-tout ses mains!... Parcourez attentivement ses vêtements!... Otez-lui son 
tablier, et apportez-le moi comme le temoin de ses actions!... Enfin, assurez-vous s'il ni existe 
sur lui aucune tracé qui pourait déceler le crime affreux qui a été commis' (Guide des Magons 
ca. 1810, blz. 80). Het 'manuscript Van Vre[e]denburch' gebruikt een meer sobere formulering: 
'(...) onderzoek en bekijk zijn kleding, ontruk hem zijn schootsvel en breng het mij (...)' ('... 
visitez et regardez ses vêtements, otez-lui son tablier que vous m'apportez...', Archief GON, 
inv.nr. 122 D 41, Manuscript Van Vre[e]denburch, blz.9). 

93 '(...) résolurent entr'eux d'aller trouver Salomon, avec des gants blancs, comme le temoignage 
de leur innocence' (Guide des Magons ca. 1810, blz. 75). Het 'manuscript Van Vre[e]denburch' 
vermeldt hier expliciet handschoenen en schootsvellen: '...melden zich bij Salomo met witte 
handschoenen en schootsvellen als blijk van hun onschuld...'('...se presenter a salomon avec 
des gants et des tabliers blancs comme temoignage de leur innocence', Archief GON, inv.nr. 
122 D 41, Manuscript Van Vre[e]denburch, blz. 21). In het 'manuscript Van Vre[e]denburch' 
wordt nog wel melding gemaakt van de slag op het kleed tijdens het ritueel, in de Guide niet 
(Archief GON, inv.nr. 122 D 41, Manuscript Van Vre[e]denburch, blz. 31). 

94 Complete Workings 1900, blz. 47. Het is onduidelijk wanneer deze formulering voor het eerst 
werd gebruikt; ze is thans nog altijd in gebruik. 

95 Rituaal 1820, Leerling, blz. 5-15. 
96 Snoek 1998, deel 1 en 2. 
97 Rituaal 1820, Leerling, blz. 32. 
98 Rituaal 1820, Gezel, blz. 85. 
99 Rituaal 1820, Meester, blz. 10. 
100 Rituaal 1820, Meester, blz. n . 
101 Rituaal 1865, Leerling, blz. 26. 
102 Rituaal 1865, Leerling, blz. 34. 
103 Rituaal 1865, Gezel, blz. 95. 
104 Rituaal 1865, Meester, blz. 11-12. 
105 Snoek 1998, deel 1, blz. 90. 
106 Carpentier Alting 1878, Leerling, blz. 53. 
107 Carpentier Alting 1878, Leerling, blz. 55-56. 
108 Carpentier Alting 1878, Gezel, blz. 28. 
109 Concept-Ritualen 1880, blz. 68. 
110 Helder 1905, blz. 14. 
111 Denier van der Gon 1920, blz. 41. 
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112 Denier van der Gon 1920, blz. 147-148. 
113 Denier van der Gon 1923, blz. 17. 
114 Denier van der Gon 1923, blz. 66. 
115 Denier van der Gon 1926. 
116 Denier van der Gon 1913, blz. 283, 468 T. 
117 Denier van der Gon 1914, blz. 165, 574 A. 
118 Opmerkelijk is zijn commentaar op de inmiddels in onbruik geraakte 'toets' van de Gezel: 'Vol

gens sommige ritualen wordt aan den candidaat bij zijn binnenkomen gevraagd of hij aan den 
moord op Hiram deel heeft gehad. (...) Ik heb geen aanwijzing over de beteekenis ervan kunnen 
vinden en veronderstel nu het volgende. Alleen iemand, die den voorafgaanden arbeid verricht 
heeft - en daardoor aan het einde van de gezellenloopbaan gekomen is - mag verder treden. 
Door het moeivol opwaarts streven heeft hij den Logos tot zich getrokken en zoo is aan ieder 
dezen eersten eisch te stellen, dat hij aan den dood van dien Logos mede schuldig is. Nu moeten 
wij zeker ook in aanmerking nemen dat hem wel het schootsvel wordt afgerukt. Ik heb wel den 
indruk gekregen dat eenige vervormers van het rituaal aan het volgende gedacht hebben, Onder 
de gezellen kan er een zijn die niet waardig is meester te worden of wel: we moeten den candi-
daat-meester goed doen voelen hoeveel het zeggen wil meester te worden. Daarom beginnen wij 
met hem met de grootste achterdocht te behandelen en onderzoeken nauwkeurig of zijn handen 
en schootsvel wel geheel onbezoedeld zijn. Ik denk evenwel niet dat zooiets bij den ontwerper 
van ons rituaal is opgekomen. Het zou met zijn gebleken inzicht in de Hiram mythe niet 
strooken. Niemand kan gezel worden, die geen schuld aan den moord heeft en omdat hij ge
noegzaam schuld eraan heeft, is hij allengs tot zulk een hoogte gestegen dat hij het gezellen-
schootsvel mocht gaan dragen. Derhalve wordt het hem niet afgerukt omdat hij mede-schuldige 
is. Toch is dit afrukken een goed symbool, maar dan van iets anders. Als de gezel zijn loopbaan 
volbracht heeft, mag hij niet langer op den Berg blijven, maar moet afdalen, waarmede de can-
didaat-meester begint. Evenwel komt deze als gezel in den tempel, maar het eerste wat dan ge
schieden moet, is dat zijn gezellenschootsvel - beeld van den gezellenarbeid en tegelijk van den 
geestelijken Berg boven de Stof - de driehoek boven den vierhoek wordt afgerukt. Niet zijn vrij 
believen, maar zijn onverbiddelijke plicht treedt hier op' (Denier van der Gon 1914, blz. 
186-187, 619 G). 'Mogelijk verdient het aanbeveling de candidaat te vragen of hij bereid is zijn 
gezellenschootsvel van zich af te werpen (...). Ik voeg hieraan toe dat dit van zich werpen beter 
is dan het door een ander te laten wegtrekken, omdat de eigen daad van iemand op hemzelf te
rugwerkt' (Denier van der Gon 1914, blz. 131,963). 

119 Prinsen Geerlings 1923, Eerste Stuk, blz. 26. 
120 Prinsen Geerlings 1923, Tweede Stuk, blz. 21 
121 Prinsen Geerlings 1923, Derde Stuk, blz. 20. 
122 Leerlingboekje, 4de druk, 1958, blz. 26-27. Deze tekst werd aangehouden van 1947 (iste ed.) 

t/m 1962 (6de ed.) en de ongenummerde editie uit 1972. 
123 'Rituaal L'Aged'Or' , Leiden 1969, blz. 12. Het origineel bevindt zich in het archief van de Loge 

'L'Age d'Or' te Leiden. 
124 Proeve 1974, blz. 68. 
125 Proeve 1975, blz. 73. 
126 Proeve 1976, blz. 78 
127 Proeve 1976, blz. 80 
128 Proeve 1976, blz. 82 



De beeldentaal van het schootsvel 
(1735-1835) 

ANDRÉA A. KROON 

Wetenschappelijk onderzoek naar Vrijmet
selarij concentreert zich doorgaans op het 
geestelijke erfgoed van de Orde en de in
vloed hiervan op de Europese cultuur. Het 
materiële erfgoed van de Vrijmetselarij, de 
vele loge-interieurs en daarin gebruikte ri
tuele en decoratieve voorwerpen, wordt 
daarbij helaas vaak vergeten. Dit onder
werp wordt vrijwel uitsluitend in publica
ties uit magonnieke kring belicht, zoals die 
van de Magonnieke Stichting Ritus en 
Tempelbouw. 

Het verbindende element tussen alle 
magonnieke voorwerpen is de decoratie 
met een specifieke beeldentaal. In kunsthis
torische termen kun je spreken van een 
magonnieke iconografie, een beeldentaal 
van verhalende voorstellingen en bepaalde 
combinaties van symbolen, die refereren 
aan de verhalen die in het magonnieke ritu
eel een rol spelen. Eén van de belangrijkste 
bronnen voor de bestudering van deze beel
dentaal vormt het schootsvel, dat al in een 
vroeg stadium van zijn ontwikkeling met 
magonnieke symbolen werd versierd.l 

Het magonnieke schootsvel 
naar ambachtelijk voorbeeld 

In het vorige artikel werd reeds aangegeven 
dat het magonnieke schootsvel is ontleend 
aan het beschermende schort van de steen
houwer, gemaakt van een dierenhuid. Het 
schort werd gedragen met het nekdeel van 
de huid naar boven gericht. De huid van de 

Afb. 1. Schootsvel van leer, midden 18de eeuw. 
Collectie CMC 'Prins Frederik', Den Haag 

voorpoten kon zo worden gebruikt als een 
soort riem, om het schort rond de taille vast 
te maken. Deze riem diende vermoedelijk 
gelijktijdig als gereedschapsriem.2 Het 
nekdeel van de huid kon met behulp van 
een knoopsgat aan de bovenkleding wor
den bevestigd of naar voren worden omge
slagen. De latere klep van het magonnieke 
schootsvel is vermoedelijk uit dit omgesla
gen nekdeel ontstaan. De riem van het 
schort werd achter de rug langs en vervol
gens terug naar voren geslagen, om op de 
buik in een knoop te worden vastgebon
den. 3 De achterpoten van de huid werden 
afgesneden, zodat het schort tot de knieën 
of zelfs tot de enkels reikte, en de onder-
hoeken van het schort werden vierkant bij-
gesneden of afgerond.4 In alle vroege voor-
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Afb. 2. Jacob Maes Dirkszoon, interieur van de 
Loge 'Le Véritable Zèle' te Den Haag, penteke
ning 173$• Collectie CMC 'Prins Frederik', 

Den Haag 

beelden van maconnieke schootsvellen is 
de vorm van de dierenhuid nog te herken
nen (afb. 1). 

Ook het vroegste beeldmateriaal uit 
Nederland toont dit ambachtelijke type 
schootsvel. De oudste afbeelding van Ne
derlandse schootsvellen dateert uit 1735 en 
werd gemaakt door Jacob Maes Dirkszoon, 
als illustratie bij het bekende verslag van 
een bezoek aan de Loge 'Le Véritable 
Zèle' te Den Haag (afb. 2). Het onder
schrift bij de prent meldt over de schoots
vellen: 

'(...) aan eene der wanden hingen aan een 
kapstok 10 a 12 wit ledere schootsvellen, 
met Cabrette [= geitenleren] Handschoenen 
netjes opgestrikt. En de schootsvellen met 
klappen neerhangende, een knoopsgat 
daerin om boven vast te maaken.' 5 

Afb. 3. Louis Fabrice Dubourg (1693-1775), 
'Les F ree Massons', kopergravure, ca. r/j 6 

De schootsvellen zijn van het gangbare 
Engelse type: een groot formaat, gemaakt 
uit een leren huid. 

In 1736 verscheen in het vierde deel 
van de Nederlandse vertaling van de ency
clopedie Ceremonies et coutumes re'ligi-
euses de tous les peuples du monde van 
Bernard Picart de bekende gravure 'Les 
Free Massons' van de hand van Louis Fa
brice Dubourg (1693-1775) (afb. 3). In de 
tekst bij de prent werd een omschrijving 
van de kleding en de werktuigen van de Or
deleden gegeven: 

'Een compas [= passer], een lineaal, een 
winkelhaak, en een schootsvel zijn de teke
nen en sieraden der Free-Massons: voeg 
daarbij den trueel, en veele andere dingen 
tot het Metselaars-ambacht behorende.'7 

De aanwezige heren dragen allen het grote 
model schootsvel over hun kleding. De 
schootsvellen reiken tot de knie en hebben 
afgeronde hoeken. 

Wanneer men de sobere kledingstukken 
op deze vroege afbeeldingen bekijkt, rijst 
de vraag hoe het schootsvel zich heeft kun
nen ontwikkelen tot het overdadig gedeco
reerde type dat aan het einde van de 18de 
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eeuw zo populair was. Een combinatie van 
verschillende factoren lijkt aan deze ont
wikkeling te hebben bijgedragen. 

De ontwikkeling van het schootsvel 
tot een mode-gevoelig kledingstuk 

Het maconnieke schootsvel had geen prak
tische, maar een zuiver symbolische func
tie. De vroegste maconnieke schootsvellen 
waren van groot formaat en grof uitge
voerd, waardoor ze de overige kledij van de 
heren vrijmetselaren niet bepaald comple
menteerden. Men kleedde zich in de vroege 
18de eeuw in kostbare stoffen met weelde
rige dessins en decoraties, waarmee het so
bere leren schootsvel een scherp contrast 
moet hebben gevormd. Zoals in het vorige 
artikel aangegeven, werd de voering van 
het schootsvel vermoedelijk ingevoerd om 
de overige kledingstukken tegen het ruwe 
leer te beschermen. Een gekleurde zijden 
voering en bies (de voeringomslag) werden 
vanaf 1731 in Engeland gebruikt om de 
verschillende leden en functionarissen bin
nen de loge van elkaar te onderscheiden. 
De bies was in feite de eerste vorm van ver
siering van het schootsvel en maakte de 
weg vrij voor andere, meer ornamentieke 
vormen van decoratie. 

Na de introductie van een voering ging 
men langzamerhand over tot het gebruik 
van luxere en zachtere materialen voor het 
schootsvel zelf. In de tweede helft van de 
18 de eeuw werd steeds vaker gebruikge
maakt van katoen, linnen, zijde, satijn of 
fluweel. Zijde werd vanaf het laatste kwart 
van de 18de eeuw het meest gebruikte ma
teriaal voor het schootsvel. De luxe stoffen 
lieten zich gemakkelijker hanteren en be
werken dan leer; ze leenden zich dus beter 
voor decoratie. Het schootsvel, eenmaal 
gemaakt van dezelfde materialen als de da
gelijkse kleding van zijn eigenaar, raakte 

ook onderhevig aan dezelfde modes als die 
welke het uiterlijk van andere kledingstuk
ken bepaalden. Het versieren van het 
schootsvel was immers niet in strijd met de 
wetten van de Orde, zolang aan de voor
schriften werd voldaan met betrekking tot 

o 

de kleur van de voering en de bies. 
Het was tot het laatste kwart van de 

18de eeuw gebruikelijk aan nieuwe leden 
en visiteuren uit de logevoorraad een 
schootsvel en handschoenen uit te reiken, 
al dan niet tegen betaling.9 Enkele loge-
functionarissen waren verantwoordelijk 
voor het bewaren van de kledingvoorraad. 
De taakomschrijving van de logefunctiona-
rissen werd in de loge-reglementen vastge
legd. In 1756 wordt het bewaren van 
schootsvellen als een deel van de taak van 
de Meubelmeester van de Loge 'La Bien 
Aimée' te Amsterdam omschreven: 

'Hij zal ook in zijne bewaaring hebben de 
handschoenen en de andere kleeding die 
aan de loge behoort, met dit alles spaar
zaam omgaan, en die niet voor de hand leg
gen, maar ter deegen wel ingepakt die 
verborgen houden, en daarover niet dispo-
neeren als met kennisse van den 
Vener[able].'10 

Een jaar later werd hieraan de taakom
schrijving van de Ceremoniemeester toege
voegd: 

'Aantekening van de Handschoenen en Ta-
bliers, wijn, etc. te houden en om daarvan 
den Thesaurier behoorlijk te informe
ren. '1 1 

Van de Loge 'La Vertu' te Leiden is een 
aantal goederen-inventarissen uit de peri
ode 1769-1805 bewaard gebleven. In deze 
inventarissen komen geen schootsvellen 
voor. Deze werden blijkbaar niet (langer?) 
in de loge bewaard, maar vielen onder de 
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verantwoordelijkheid van de individuele 
leden.12 Ook in andere loge-archieven 
wordt in het derde kwart van de 18de eeuw 
geen melding meer gemaakt van het cen
traal bewaren van schootsvellen in de loge. 
Het verdwijnen van dit gebruik heeft ver
moedelijk bijgedragen aan het toenemen 
van het decoreren van het schootsvel. Ieder 
lid werd verantwoordelijk voor zijn eigen 
kleding, waardoor in zijn schootsvel zijn 
smaak, welvaart of zelfs ijdelheid tot uiting 
kon komen. Ook de verschillen in werk
wijzen van de diverse loges werden weer
spiegeld in het schootsvel. 

In de tweede helft van de 18de eeuw 
ging de ontwikkeling van de decoratie op 
het schootsvel hand in hand met de ontwik
keling van maconnieke decoraties op an
dere objecten. Als eerste werden loge-wet-
boeken en liederenbundels voorzien van 
een specifiek maconnieke decoratie. 
Maconnieke decoraties werden in eerste in
stantie uitsluitend aangebracht op objecten 
die in de loge werden gebruikt. Vervolgens 
werden ook objecten die men in een beslo
ten kring gebruikte, voorzien van macon
nieke decoraties. Hiervan zijn vele voor
beelden bewaard gebleven, zoals 
tabaksdozen, drinkglazen en horloges. Aan 
het einde van de 18de eeuw werden macon
nieke decoraties aangebracht op de meest 
uiteenlopende alledaagse voorwerpen, 
zoals serviesgoed, stoelen, kamerschermen, 
enz. In die periode verschenen ook diverse 
verhalen en toneelstukken met maconnieke 
thema's. De toename van dit soort versie
ring op gebruiksvoorwerpen hield mogelijk 
verband met het feit dat de leden van de 
Orde openlijker voor hun lidmaatschap 
konden uitkomen.13 Volgend op het groei
ende besef van vrijheid ontstond de neiging 
enigszins met het lidmaatschap van de 
Orde te pronken. 

Zoals in het vorige artikel aangegeven, 
werd de ontwikkeling van het Nederlandse 

schootsvel in eerste instantie beïnvloed 
door die van zijn Engelse tegenhanger. 
Vanaf 1756, het jaar waarin de Neder
landse Grootloge werd (her)opgericht, is 
het Nederlandse schootsvel zich gaan ont
wikkelen los van het Engelse type. Als ge
volg van diverse politieke ontwikkelingen 
werd het Nederlandse schootsvel vooral 
beïnvloed door zijn Franse tegenhanger. 
Met name in het laatste kwart van de 18de 
eeuw begon het Nederlandse schootsvel 
dezelfde kenmerken te ontwikkelen als 
Franse exemplaren. De overeenkomsten 
hadden voornamelijk betrekking op de or
namentiek in de decoratie van het schoots
vel en op de iconografische thema's, die 
werden afgeleid van de symboliek uit de 
Franse werkwijze(n). 

Vorm en formaat van schootsvel 
en klep 

Niet alleen het materiaal, maar ook de snit 
van het schootsvel deed concessies aan de 
modes in dagelijkse kleding. Tot ca. 1760 
was het grote model schootsvel nog volop 
in gebruik. Schootsvellen werden na het 
midden van de 18de eeuw geleidelijk aan 
korter. Over het algemeen kan men stellen 
dat het Nederlandse schootsvel in het derde 
kwart van de 18de eeuw soms nog reikte 
tot de knie; in het vierde kwart van de 18de 
eeuw was de lengte afgenomen tot op de 
dijen. Bij het kostuum van de man uit de 
periode rond 1800 - een lang silhouet, 
waarin de benen werden geaccentueerd in 
een lange, strakke, nauwsluitende broek -
zou het grote schootsvel uit de toon zijn ge
vallen. Het kleine exemplaar liet de benen 
grotendeels vrij en vormde zo een beter ge
heel met de rest van het kostuum. Vermoe
delijk werden de oude, grote schootsvellen 
een aantal malen bijgesneden qua vorm en 
formaat, om steeds met de maconnieke 
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'mode' mee te gaan. Mede hierdoor bleven 
slechts weinig schootsvellen bewaard in 
hun originele staat. 

Het schootsvel werd weliswaar steeds 
kleiner, maar ontwikkelde in de tweede 
helft van de 18de eeuw een enorme ver
scheidenheid aan grondvormen. Indien er 
werd gekozen voor enige uniformiteit in 
grondvorm van het schootsvel, gebeurde 
dit uitsluitend binnen een loge of tussen be
vriende loges onderling, waardoor het lan
delijke beeld nogal divers was. Binnen 
deze grote verscheidenheid aan vormen 
werd een aantal typen bijzonder populair. 
Men gaf tot ca. 1800 de voorkeur aan een 
halfrond exemplaar (afb. 15). Na 1800 ver
koos men vaak een exemplaar met rechte 
zijden en ronde onderhoeken (afb. 21). 
Rond 1825 verschenen een bijna vierkant 
model met licht afgeronde onderhoeken 
(afb. 23) en een model met een wat vijfhoe-
kige vorm (afb. 18). Een typisch Neder
landse vorm van het schootsvel is de zo
genoemde 'schildvorm', waarvan de 
oorsprong mogelijk ligt in de vorm van een 
wapenschild, zoals dat voorkomt in de he
raldiek (afb. 29). De schildvorm werd na 
het eerste kwart van de 19de eeuw de Ne
derlandse schootsvelvorm en bleef in ge
bruik tot het laatste kwart van die eeuw.'4 

Ook de vorm van de klep van het 
schootsvel is in de loop der jaren veran
derd. De vroegste klep van het schootsvel 
bestond eenvoudig uit het - al dan niet om
geslagen - nekdeel van de leren huid, dat 
vaak half-cirkelvormig werd bijgesneden. 
Vanaf het laatste kwart van de 18de eeuw 
was de klep niet langer een integraal deel 
van de rest van het schootsvel, maar werd 
hij gevormd uit een los segment dat aan het 
schootsvel werd genaaid. In het algemeen 
zijn twee verschillende klepvormen te on
derscheiden: een driehoekige en een half-
cirkelvormige, die beide nog de suggestie 
wekken dat ze een omgeslagen onderdeel 

van het schootsvel vormen.: 5 
De Meester droeg de klep van zijn 

schootsvel naar beneden geslagen, zo mel
den rituaalteksten vanaf 1744 (Catéchisme 
des Francs-Macons). De klep van zijn 
schootsvel hoefde dus niet te kunnen bewe
gen en werd daarom op Meesterschootsvel
len uit het einde van de 18de eeuw vaak 
nagebootst in de decoratie. In dergelijke 
gevallen werd een klepvorm op het 
schootsvel omlijnd met hetzelfde lint als 
het lint dat voor de bies werd gebruikt, of 
een klepvorm werd op het schootsvel ge
schilderd, gedrukt of geborduurd. 

De vroegste voorbeelden van 
decoratie op het schootsvel 

Voor de versiering van het schootsvel wer
den aanvankelijk eenvoudige technieken en 
hulpmiddelen gebruikt, zoals het aanbren
gen van gekleurde biezen en rozetten, als
mede de diverse galons en franjes. Lang
zaamaan ontwikkelde zich een steeds 
rijkere decoratie en werden schootsvellen 
voorzien van figuratieve voorstellingen 
door middel van borduur-, schilder- en 
druktechnieken. 

Zoals in het vorige artikel werd aange
geven, werden in de 2de editie van de Con-
stitutions (1738) de eerste officiële kle
dingvoorschriften van de Engelse 
Grootloge beschreven, die al in 1731 waren 
ingesteld. Deze voorschriften bepaalden 
welke kleur de voering en de bies (= de 
voeringomslag) van het schootsvel van de 
verschillende (Groot)loge-officieren moch
ten hebben. In Nederland werden aanvan
kelijk de Engelse voorschriften gevolgd, 
maar na het kiezen van specifieke loge-
kleuren in 1756 zijn op het Nederlandse 
schootsvel zijden biezen in allerhande 
kleuren en kleurencombinaties aange
bracht, zo blijkt uit bewaard gebleven loge-
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Afb. 4. Portret van sir James Thornhill 
(i6/}-r/j4), toegeschreven aan William Hog-
arth (1697-1764), ongedateerd. Collectie 

Freemasons Halt, Londen 

reglementen en andere archiefstukken. 
Een bies werd vaak uitgevoerd in be

drukt of kunstig geplooid zijden lint. Ook 
werd langs het schootsvel wel een getande 
rand aangebracht door twee gekleurde lin
ten met elkaar te vlechten. Voorts werd de 
bies vaak voorzien van galon. Na 1800 was 
het gebruikelijk het schootsvel te omranden 
met franje van gekleurde zijde, goud- of 
zilverdraad. Rond 1800 was het eveneens 
gebruikelijk geworden de klep van het 
schootsvel uit te voeren in (één van) de 
logekleur(en). 

Vroeg beeldmateriaal van schootsvellen 
met een bies, franje of een gekleurde klep 
is schaars; bovendien is veel materiaal on
betrouwbaar.1" In het museum in 'Free
masons Hall' te Londen wordt een portret 
bewaard van sir James Thornhill 
(1675-1734) in maconnieke regalia, dat 
wordt toegeschreven aan William Hogarth 
(1697-1764) (afb. 4). Indien dit portret 
werkelijk is geschilderd door Hogarth, zou 

Afb. f. 'L'Amour Maconne', illustratie uit 
Sendschreiben eines Freymaurers an Mylord 

Robert Truell, kopergravure, 1/41 

het vóór 1764, Hogarths sterfjaar, tot stand 
moeten zijn gekomen.17 Thornhill is ge
kleed met een groot, wit schootsvel met 
blauwe bies en blauwe klep. Onder de klep 
is de strik te zien waarmee het schootsvel is 
dichtgebonden. De uiteinden van het sluit-
lint zijn voorzien van kwasten, voorlopers 
van de Engelse tassels. 

De vroegste afbeelding van een 
schootsvel met rozetten is mogelijk de 
prent 'L'Amour Maconne', een kopergra
vure van onbekende hand uit 1741 (afb. 5) 
uit het werk Sendschreiben eines Freymau
rers an Mylord Robert Truell.l ° De prent 
laat een gezelschap zien van drie vrijmetse
laren, die te midden van allerhande werk-
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tuigen en aantekeningen op een open plek 
in een begroeide omgeving vertoeven. Op 
de achtergrond van het tafereel zien we een 
enkele kolom. De drie heren worden verge
zeld door de personificatie van Macon-
nieke Liefde (Broederliefde?), een verwij
zing naar de titel van de prent. Deze 
personificatie heeft de gedaante van Cupi
do, die een troffel in de hand houdt en zijn 
naaktheid niet bedekt met een verhullende 
draperie, maar met een schootsvel. De lin
kerfiguur houdt in zijn handen een prent of 
tekenbord, met daarop diverse symbolen, 
hetgeen doet denken aan een Tableau. De 
middelste figuur is gezeten op een kleed, 
met de Maconnieke Liefde aan zijn zijde. 
De rechterfiguur houdt in zijn ene hand een 
schietlood. Hij is gekleed met een schoots
vel dat is versierd met vijf rozetten. 
Schootsvellen met rozetten werden voorna
melijk gedragen in loges van Engelse oor
sprong; deze publicatie zou dan ook een 
vertaling uit het Engels zijn. 

De vroegste voorbeelden van 
figuratieve decoraties 

De vroegst bekende vermelding van een fi
guratieve decoratie op een schootsvel is te 
vinden in een bericht in de Dublin Weekly 
Journal nr. 13, van 26 juni 1725. In deze 
krant werd een bijeenkomst van de eerste 
Ierse Grootloge beschreven. Bij de bijeen
komst kleedde men zich met: 

'(...) Aprons, White Gloves and other parts 
of the Distinguishing Dress of that Wor-
shipful Order (...) they made a very fine 
Appearance, most of them having new 
Cloaths proper for the solemn Occasion.' *9 

Het bericht eindigt met de mededeling: 

'The Brothers of one Lodge wore fine Bad

ges painted full of Crosses and Squares, 
with this motto, Spes mea in Deo est.'10 

Vaak wordt verondersteld dat schootsvel
len al kort na 1730 werden versierd met 
enige mafonnieke symbolen.21 Deze 
vroege decoraties zouden met de hand in 
inkt op het leren schootsvel zijn uitgevoerd. 
Deze veronderstelling kan echter niet wor
den geverifieerd. Betrouwbaar beeldmate
riaal van gedecoreerde schootsvellen da
teert voornamelijk uit de periode na 1775, 
zo ook de bewaard gebleven objecten. De 
weinige teksten die over gedecoreerde 
schootsvellen spreken, hebben bovendien 
geen betrekking op Nederland. De ontwik
keling van figuratieve decoraties op het 
schootsvel vond - zeker in Nederland - pas 
plaats in de tweede helft van de 18de eeuw. 
Teksten en prenten uit de in het vorige arti
kel reeds genoemde 'onthullingsgeschrif
ten' geven enkele aanwijzingen over de 
vroegste ontwikkelingen op dit gebied. Het 
zijn vooral Franstalige geschriften die in
vloed op de Nederlandse situatie hebben 
gehad. 

In 1744 verscheen een editie van Le Se
cret des Francs-Macons (iste ed. 1742) 
met op het titelblad een afbeelding van een 
schootsvel (afb. 6). Die afbeelding laat 
voor de eerste keer een klein model 
schootsvel zien, zoals later het gangbare 
formaat zou worden.22 Ook de decoratie 
op het schootsvel lijkt een aankondiging te 
zijn van latere ontwikkelingen. De prent 
toont een schootsvel, afgebeeld met de klep 
omhoog (Gezellenstand). Aan de klep is 
een lusje of knoopsgat aangebracht, en op 
de klep links een winkelhaak en rechts een 
passer. In het midden van het schootsvel 
werd een paslood afgebeeld, geflankeerd 
door de kolommen 'J' en 'B ' . 

De tekst van het werk komt deels over
een met hetgeen het Rituaal Herault (1737) 
al meldde. In de beschrijving van de aanne-
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L E 

S E C R E T 
D E S 

FRANCSMACONS, 

Avcc «n Ree ut il de leurs Chanfons, 
fre'ce'dé de quelqttes Pie'ces 

de Poèjies. 

M. DCC. XLIV. 

Afb. 6. Titelpagina van Le Secret des Francs-
Macons (1/44), kopergravure 

ming als Leerling wordt vermeld hoe men 
in de loge gekleed ging: 

'Bij deze plechtige bijeenkomsten draagt 
iedere Broeder een schootsvel van wit leer, 
de cordons kunnen ook van leer zijn. Som
migen dragen ze geheel eenduidig, dat wil 
zeggen, zonder enige versiering; anderen 
omzomen ze met een blauw lint. Ik heb er 
gezien die, op wat men de klep noemt, de 
tekenen van de Orde dragen, die, zoals ik 
heb gezegd, een Passer & een Winkelhaak 
zijn.'23 

Het is ook hier niet duidelijk of het om een 
tijdelijke versiering gaat, zoals een opge
speld draagteken, dan wel om een perma
nent aangebrachte versiering, zoals een 
schildering of borduursel. 

Vele van de illustraties in de latere 'ex-
posures' zijn afgeleid van de reeks van 
zeven kopergravures die rond 1744 ver
scheen onder de titel Assemblee des 
Francs-Maqons pour la réception des 
Maitres.24 De eerste twee prenten tonen 
scènes uit een aanneming als Leerling: de 
geblinddoekte kandidaat die de loge wordt 
binnengeleid en de eedaflegging van de 
kandidaat (afb. 7). De vijf andere prenten 
tonen scènes uit een verheffing tot Meester: 
de voorbereidingen voor de inwijding, het 
binnenvoeren van de kandidaat, het plaat
sen van de kandidaat op het Tableau, de op 
het Tableau liggende kandidaat (afb. 8) en 
de verheffing.25 

Alle aanwezigen worden steeds afge
beeld met de klep van het schootsvel naar 
voren omgeslagen, in de Meesterstand. De 
kleppen variëren onderling aanzienlijk in 
grootte en vorm. Alle schootsvellen zijn 
van een middelgroot formaat en reiken in 
lengte tot de knieën. De hoeken van de 
schootsvellen zijn sterk afgerond. Op twee 
prenten - de scène waarin de eed wordt af
gelegd (afb. 7) en de scène waarin de kan
didaat-Meester op het Tableau ligt (afb. 8) 
- is het schootsvel van de Voorzittend 
Meester duidelijk te zien. Op de klep is een 
tweede functieteken uitgebeeld in de vorm 
van een winkelhaak. Het is ook hier niet 
duidelijk of het om een tijdelijke versiering 
gaat, zoals een hanger, speld of broche, den 
wel om een permanent aangebrachte ver
siering, zoals een schildering of borduursel. 

In Les Francs-Maqons Ecrasés (1747) 
wordt meermalen aan een gedecoreerd 
schootsvel gerefereerd. Omdat het werk 
wordt gerekend tot die groep 'exposures' 
die de lezer opzettelijk proberen te mislei-
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Afb. 7. Le Récipiendaire fait serment, avec imprecation la main sur l'Evangile, ne jamais reveler les 
mysteres de la Maconnerie uit de serie 'Assemblee de Francs-Macons pour la Reception des 

Apprentifs', kopergravure, ca. 1/44. Collectie CMC 'Prins Frederik', Den Haag 

Assemblee de Francs 
Le Rteififrii/üirt .-.tl (,-Ht/it -iir te Ctr 

Kt taai let ai.rt.Haat ,[r/.in/ lire l'F.pee lifu prtvenlenl la fvintt ai 

Afb. 8. Le Récipiendaire est couché sur le cercueile dessiné dans la Loge, le visage couvert d'un 
linge teint de sang. Et tout les assistens ayant tiré l 'Epée luy presentent la pointe au Corps uit de 
serie 'Assemblee de Francs-Macons pour la Reception des Mattres', kopergravure, ca. 1744. 

http://ai.rt.Haat
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Afb. 9. Simon Fokke (1712-1784), Gezellentableau uit Les Francs-Macons Ecrasés (1747), 
kopergravure, ca. 1747 

den, blijft helaas onduidelijk in hoeverre de inwijdingen met een beschrijving van het 
erin vermelde gegevens betrouwbaar zijn. interieur van de loge, waarin een schoots-
De auteur begint zijn relaas over de diverse vel wordt genoemd: 
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'(...) men bekleedt het Altaar, dat niets an
ders is dan een tafel bedekt met een kleed, 
waarop men enkele Figuren van het tableau 
overneemt. Op het kleed legt men het 
schootsvel der Leerlingen, dat men achter 
het Altaar hangt. Op de zijde die naar het 
Zuiden kijkt, borduurt men op het schoots
vel enkele Figuren van het tableau, naar 
eigen smaak.'2" 

Hier is sprake van een schootsvel dat werd 
geborduurd met symbolen die werden ont
leend aan het Tableau. Dit roept het beeld 
op van het titelblad van Le Secret des 
Francs-Macons (afb. 6). In het werk wer
den onder andere een Leerling- en een Ge
zellen-Tableau (afb. 9) afgebeeld.27 Deze 
beide Tableaus hebben de vorm van een 
plattegrond van de loge-ruimte, waarbin
nen het eigenlijke Tableau is geplaatst. Op 
beide prenten is boven in de voorstelling 
een 'altaar' afgebeeld (in feite het tafeltje 
van de Voorzittend Meester), waarop onder 
drie kandelaars en een boek (de bijbel) een 
schootsvel met neerhangende klep ligt. Het 
schootsvel is op beide prenten echter afge
beeld als ongedecoreerd, met een knoops
gat in de klep. 

De tekst maakt in een latere passage 
weer nadrukkelijk melding van een gebor
duurd schootsvel, dat in de loge aan de 
muur zou hangen: 

'Op het schootsvel zo gehangen, heeft men 
slechts enkele Figuren van het tableau 
[aangebracht], naar keuze van hen die het 
borduren; & het is alleen [bedoeld] als de 
Draperie, die aangeeft wat de kwaliteit [= 
graad] is van hen voor wie de loge wordt 
gehouden (...). '2° 

Opnieuw wordt gezegd dat het schootsvel 
is versierd met van het Tableau afgeleide 
symbolen. Het schootsvel zou de functie 
hebben van een soort vaandel, dat de graad 

aanduidde waarin de loge bijeenkwam. Dit 
houdt in dat voor iedere graad een ander 
schootsvel met een andere, voor een be
paalde graad gebruikelijke, decoratie aan 
de wand hing. Noch het genoemde schoots
vel op het altaar, noch het schootsvel aan 
de wand komen echter in andere teksten 
voor. Ook hier lijkt de tekst vooruit te 
lopen op zaken die pas in de tweede helft 
van de 18de eeuw gebruikelijk werden.29 
Dan verschijnen inderdaad geborduurde 
schootsvellen ten tonele en worden, door
dat steeds uitgebreidere gradenstelsels ont
staan, schootsvellen versierd met voorstel
lingen die uitsluitend betrekking hebben op 
een specifieke graad. 

In de beschrijving van een Servanten-
inwijding - een fictief gegeven, dat in feite 
de aanneming als Leerling beschrijft - wor
den vervolgens de regalia van de leden van 
de loge beschreven: 

Teder Lid van de Orde heeft een schootsvel 
verbonden aan zijn Waardigheid, of zijn 
Classe [= graad]. De Meester van de Loge 
draagt een trommel, gemaakt van perka
ment, hangend aan zijn hals met een koord 
van blauwe zijde. Het trommelstokje kan 
op zijn schootsvel geschilderd zijn. De 
Groot Dignitarissen hebben ook hun speci
fieke schootsvellen & dragen aan de hals 
een koord van blauwe zijde, zoals dat van 
de Meester.'3° 

Opmerkelijk is dat hier melding wordt ge
maakt van schootsvellen met een daarop 
geschilderde decoratie, die wordt bepaald 
door de rang van hun drager (het genoemde 
functieteken, een trommelstokje, voor de 
Voorzittend Meester is uiteraard fictief). 
De schrijver komt in een latere passage 
hierop terug: 

'Wat betreft het Schootsvel dat iedere 
Broeder draagt, dat verschilt naar gelang 
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zijn Waardigheid [= graad], zoals wij reeds 
hebben gezegd. Het is hetzelfde in alle 
Loges [= graden]. De Meester van de Loge 
is de enige die het verwisselt, volgens de 
verscheidenheid van de Bijeenkomsten; 
bij de inwijding van Broeders Servanten 
draagt hij er één dat op een bepaalde ma
nier gemaakt is, & hij draagt het op een an
dere wijze wanneer hij de Loge bijwoont 
van de Leerlingen, Gezellen, Meesters, of 
Schotten. Men verandert ook het schootsvel 
dat op het kleed op het Altaar ligt, & dat 
men in het interieur van het Figuur hangt. 
Bij de receptie van een Broeder Servant 
draagt de Meester van de Loge een 
schootsvel waarop het Trommelstokje is 
geborduurd, dat een graad der Meesters 
aanduidt die op dat moment aan de Broe
ders wordt gegeven.'3 l 

De auteur spreekt hier over een hiërar
chisch onderscheid tussen de verschillende 
leden van de loge, dat wordt aangeduid 
door middel van het schootsvel.32 Daar
naast wordt gesproken over het schootsvel 
van de Voorzittend Meester, dat voor bij
eenkomsten in iedere graad anders is. Ten 
slotte wordt een schootsvel met een gebor
duurde decoratie genoemd, dat door de 
Voorzittend Meester wordt gedragen bij de 
Servanten-inwijding. Het is hier eveneens 
moeilijk vast te stellen waar ten aanzien 
van de regalia een waarheidsgetrouw beeld 
wordt gegeven en waar niet, maar er is dui
delijk sprake van functie- en graadaandui-
dingen op het schootsvel. Functietekens 
zouden vaak op het schootsvel worden aan
gebracht na 1800. Men kan dus opnieuw 
concluderen dat de in het werk vermelde 
decoraties de latere ontwikkelingen lijken 
aan te kondigen.3 3 

In La Désolation des Entrepreneurs 
Modernes (1747)34 wordt eveneens ge
sproken van een gedecoreerd schootsvel, 
maar er wordt een andere manier van deco

ratie aanbrengen genoemd. In het eerste 
hoofdstuk geeft de schrijver een uitge
breide beschrijving van de maconnieke re
galia van een gewone loge: 

'Alle Broeders in functie, & allen die de 
Bijeenkomst bijwonen, dragen Handschoe
nen, & een Schootsvel van wit leer; het is 
het onmisbare uniform in de Loge. Vaak is 
dat van de Groot-Meester geheel gevoerd 
met blauwe Taftzijde, en de Opzieners heb
ben het hunne geheel omzoomd met een 
lint van dezelfde kleur: maar in veel Loges 
laat men deze pracht weg, ofwel uit nede
righeid, ofwel om economische redenen. 
(...) 

De Officieren onderscheiden zich niet 
van de anderen, anders dan door de ver
schillende attributen [= functietekens], die 
zij dragen aan de hals, aan het knoopsgat, 
& welke worden herhaald door middel van 
een klein Koord, of blauw Lint, op de ach
terzijde van de klep van hun Schootsvel.'35 

Hier, net als in andere teksten uit de 18de 
eeuw, wordt de Voorzittend Meester aan
geduid als 'Grootmeester'. De beschrijving 
van de regalia lijkt te zijn ontleend aan een 
aantal bronnen, waaronder Le Secret des 
Francs-Macons (1742). Het gegeven van 
de blauw gekleurde voering of bies van het 
schootsvel komt overeen met de toen reeds 
bekende kledingvoorschriften van de 
Engelse Grootloge uit 1731 in de Constitu-
tions (2de ed., 1738). Wel is het de vraag of 
hier wel wordt bedoeld dat het schootsvel 
van de Voorzittend Meester aan de achter
zijde gevoerd is. De voering is onzichtbaar; 
als het schootsvel wordt gedragen, onder
scheidt het zich niet van dat van de andere 
aanwezigen, terwijl de Opzieners opvallen 
door hun omzoomde schootsvel. Vermoe
delijk wordt hier bedoeld dat het schootsvel 
bedekt was met blauwe zijde, aan de voor
zijde, zoals dat later in de 18de eeuw heel 
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Afb. 10. Schootsvel van Jean-Baptiste Pontier, 
Loge 'L'Anglaise de l'Union', ca. iy/9- Leer 
met zijde, 36 x 31,5 cm. Collectie CMC 'Prins 

Frederik', Den Haag, inv.nr. 480 

gebruikelijk zou worden. De Voorzittend 
Meester is dan te herkennen aan zijn 
blauwe schootsvel, de Opzieners aan de 
blauwe bies van hun schootsvel, en de ove
rige Officieren aan het blauwe functieteken 
op de klep. 

De beschrijving van de versiering, een 
functieteken, aangebracht door middel van 
een in een bepaalde vorm opgenaaid lint of 
koord, is een nieuw gegeven.3° In de ver
zamelingen van de Orde is slechts één 
schootsvel te vinden dat mogelijk aan deze 
beschrijving voldoet. Het betreft een wit
leren schootsvel met een nog rudimentaire 
vorm van decoratie (afb. 10). Het kleine, 
peervormige schootsvel is omrand met een 
blauwe zijden bies en voorzien van twee 
smalle leren banden. Op het schootsvel zijn 
enkele figuren aangebracht met behulp van 
eenzelfde zijden lint als dat van de bies. De 
onderste figuur stelt mogelijk een passer 
voor. De horizontale streep in het midden 
zou een maatstok kunnen aanduiden. De 
bovenste figuur stelt vermoedelijk een win-

J ^ y - M .. 

4-
s>> 

f J J U y L P 3 D E C E 
riTTt 0 p a r j t «t jr •» Z 

— "M nnrr>v<A 

Afb. 11. Plaat 3 uit Wolsons Le Mafon Démas
qué f I/JI ), kopergravure, ca. 1751 

kelhaak voor. In de klep van het schootsvel 
is een knoopsgat aangebracht. Het schoots
vel zou hebben toebehoord aan ene Jean-
Baptiste Pontier, die in 1779 tot Meester 
werd verheven in de Loge 'L'Anglaise de 
l'Union'. Vermoedelijk dateert het uit het 
derde kwart van de 18de eeuw. 

In Le Magon Démasqué (17 51) ten slot
te geeft de auteur aan het einde van zijn 
relaas een opsomming van maconnieke ob
jecten en hun betekenis. Ter verduide
lijking werd in de uitgave een prent opge
nomen waarop de diverse objecten 
genummerd zijn afgebeeld (afb. 11).37 In 
de tekst werd naar deze nummering ver
wezen. Ook hier komt het schootsvel ter 
sprake: 

'Het Schootsvel is een witte [leren] huid, 
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gevoerd met zijde, omzoomd met een lint; 
men mag er enkele attributen van de Orde 
op aanbrengen, zoals de driehoek & de 
winkelhaak, fig. 4. 

De handschoenen zijn zoals de Profa-
nen die gebruiken, een Broeder mag niet 
arbeiden zonder ze aan de handen te dra
gen, fig. 5.'38 

Op het in de publicatie afgebeelde schoots
vel zijn de winkelhaak, de driehoek en het 
paslood (waterpas) aangebracht. Het 
schootsvel lijkt, in verhouding tot de erom
heen afgebeelde handschoenen en draag-
tekens, van een klein formaat te zijn. 

Na ca. 1760 zou in Engeland een duide
lijke toename in de versiering van het 
schootsvel zijn opgetreden, zo blijkt vol
gens diverse auteurs39 uit het Engelse ver
radersgeschrift Jachin and Boaz (1762): 

'Every Brother has an Apron made of 
white Skin; and the Strings are also of 
Skin; though some of them chuse to orna
ment them with blue Ribbon. On the Grand 
Days, such as Quarterly Communications, 
or other General Meetings, the Grand Offi-
cers Aprons are finely decorated, and they 
carry the Rule and Compass, the Emblems 
of the Order.'4° 

De vraag is echter hoe men hier de woor
den 'finely decorated' moet interpreteren. 
Ook een schootsvel met alleen voering en 
bies, eventueel met rozetten, zou als zoda
nig kunnen worden omschreven. De zin 
'they carry the Rule and Compass' hoeft 
geen betrekking te hebben op een perma
nent aangebrachte decoratie, maar kan bij
voorbeeld ook opgespelde functietekens 
beschrijven. Deze tekst vertoont bovendien 
overeenkomsten met verschillende passa
ges uit de voorafgaande Franse verraders-
geschriften. Desondanks lijken ook andere 
gegevens te bevestigen dat figuratieve de

coraties in de jaren '60 van de 18de eeuw 
algemeen gebruikelijk werden. 

In 1757 werd het door de Grootloge 
verboden in de loge Tableaus te gebruiken 
die een vaste vorm hadden, zoals een op 
een plank geschilderd Tableau.41 Men 
diende het Tableau bij iedere bijeenkomst 
met krijt, houtskool en dergelijke op de 
vloer van de loge te tekenen en het na af
loop van de bijeenkomst uit te vegen. Op
vallend is dat in de periode na het uitvaar
digen van deze maatregel de decoratie van 
het schootsvel zich ging ontwikkelen. Deze 
decoratie zou bovendien vaak het uiterlijk 
van een Tableau krijgen. Een rechtstreeks 
verband tussen het verbod en de ontwikke
ling van de decoratie kan niet worden aan
getoond, maar evenmin worden uitgesloten. 

Het is een publicatie met betrekking tot 
de hogere graden, Les plus secrets mystères 
des hauts grades (1766), die ten slotte doet 
vermoeden dat ten tijde van het verschijnen 
van deze publicatie decoratie van het 
schootsvel al heel gebruikelijk moet zijn 
geweest. In dit werk worden de regalia 
voor een aantal hogere graden gedetailleerd 
beschreven. Er is sprake van geborduurde 
decoraties op schootsvellen, waaronder 
borduursels uitgevoerd in metaaldraad, en 
van diverse kleuren zijde voor voering, bies 
en rozetten. 

Mogelijk werden in de hogere graden 
versierde schootsvellen gebruikt vóór 1766 
en werden ze in de symbolieke graden -
hoewel al incidenteel gebruikt - pas in een 
later stadium gemeengoed. Misschien voel
de men in de hogere graden de behoefte 
zich van deze graden te onderscheiden. Het 
ligt voor de hand dat de kleding, vooral het 
schootsvel, een onderscheid visueel kon 
benadrukken. Onderscheid tussen de gra
den van Leerling, Gezel en Meester werd 
reeds gemaakt door middel van de stand 
van de klep. Verschillende bieskleuren (en 
vermoedelijk ook voeringen) werden in 
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Afb. 12. Schootsvel 1757-1775, voorzien van 
diverse maconnieke symbolen. Beschilderd leer 
met zijde. Collectie van de Loge 'La Parfaite 

Intelligence et l 'Etoile Réunis', Luik (België) 

Nederland na 1756 reeds gebruikt om de 
logekleuren aan te duiden. Alleen het ge
bruik van rozetten of een figuratieve deco
ratie kon nog worden toegepast om het 
schootsvel van de hogere graden te onder
scheiden van dat van de symbolieke gra
den. 

In de periode tussen 1757 (het verbie
den van vaste Tableaus) en 1766 (het ver
schijnen van Les plus secret mystères) is 
decoreren van het schootsvel vermoedelijk 
algemeen gebruikelijk geworden. Een 
vroeg schootsvel, afkomstig uit (voorma
lig) Nederlands grondgebied en voorzien 
van een symbolische decoratie, bevindt 
zich in de collectie van de Loge 'La Par
faite Intelligence et 1'Etoile Réunies' te 
Luik (België) en dateert vermoedelijk uit 
het derde kwart van de 18de eeuw (afb. 

12)4* 

In de vorm van dit schootsvel is nog 
duidelijk de dierenhuid te herkennen, hoe
wel het volgens de catalogus een zijden 
exemplaar betreft. Mogelijk is het een leren 
schootsvel, dat geheel met zijde werd ge-
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Afb. ij. Schootsvel uit het einde van de 18de 
eeuw. Bedrukt leer, 39 x 24,5 cm. Collectie 
CMC 'Prins Frederik', Den Haag, inv.nr. 666 

voerd en bekleed.43 Het schootsvel heeft 
een blauwe zijden bies en is beschilderd 
met diverse maconnieke symbolen. De 
beide onderhoeken en de klep waren voor
zien van blauwe rozetten, waarvan er 
slechts twee bewaard bleven. In de klep is 
een knoopsgat aanwezig. Hieronder is een 
open boek (de bijbel) afgebeeld, met daar
onder achtereenvolgens een stralende zon, 
een gekruiste passer en winkelhaak, en een 
schietlood. Links naast de passer en win
kelhaak zien we een troffel, rechts een sleu
tel. De onderzijde van het schootsvel is 
voorzien van franje. Een restant van één 
van de linten is zichtbaar. Het kleurverschil 
tussen lint en bies doet vermoeden dat het 
lint reeds een vervanging van het origineel 
is. 

Een vroeg voorbeeld van een dergelijk 
schootsvel uit de verzamelingen van de 
Orde is een Meesterschootsvel, volgens de 
inventaris gedragen aan het einde van de 
18de eeuw, maar mogelijk veel ouder (afb. 
13).44 Het is gemaakt van wit leer en heeft 
nog enigszins de vorm van een dierenhuid, 
al bestaat de klep uit een los segment. Het 
schootsvel is omzoomd met geplooide 
lichtblauwe zijde, maar ongevoerd. In de 
twee onderhoeken en op de klep zijn groep
jes van drie lichtblauwe rozetten aange
bracht. Onder de klep is een vijfpuntige ster 
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Afb. 14. 'A Masonic Anecdote', illustratie bij een verslag van het bezoek van Cagliostro 
(I/4J-I/95) aan de 'Lodge of Antiquity' te Londen, kopergravure en aquarel, ca. 1/86 

afgebeeld; links daarvan een waterpas en 
rechts een passer. Vermoedelijk zijn deze 
laatste decoraties op het schootsvel afge
drukt met behulp van gravures. 

Het beeldmateriaal met betrekking tot 
versierde schootsvellen vertoont een hiaat 
in de periode tussen het verschijnen van Le 
Macon Démasqué (17J1) en ca. 1775. Na 
1775 verschijnen weliswaar diverse geïllu
streerde manuscripten waarin de regalia 
van diverse graden worden beschreven, 
maar deze hebben voornamelijk betrekking 
op de hogere graden. Hoewel in de diverse 
maconnieke verzamelingen wel een aantal 
gedecoreerde schootsvellen van de symbo-

lieke graden uit het laatste kwart van de 
18de eeuw bewaard is gebleven, vinden we 
dergelijke schootsvellen nauwelijks terug 
in beeldmateriaal.45 

Eén van de weinige afbeeldingen da
teert uit ca. 1786. A Masonic Anecdote is 
een verslag van het bezoek van Cagliostro 
aan de 'Lodge of Antiquity' te Londen. 
Cagliostro was het pseudoniem van Giu-
seppe Balsamo (1743-1795), die in de 
18de eeuw een 'Egyptische' vorm van 
Vrijmetselarij introduceerde.4° Op de bij 
het verslag behorende prent wordt Caglio
stro weergegeven in een gezelschap van 
vrijmetselaren in de 'Lodge of Antiquity' 
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(afb. 14). Alle aanwezigen in de loge dra
gen kleine, halfronde schootsvellen, die 
zijn afgezet met een dunne blauwe bies. Op 
deze schootsvellen zijn goudkleurige deco
raties aangebracht, waarin de diverse 
maconnieke werktuigen te herkennen zijn: 
passer en winkelhaak, waterpas en schiet-
lood. 

Na de aanvankelijk wat willekeurige 
keuze van werktuigen en andere symbolen 
verscheen aan het einde van de 18de eeuw 
een grote hoeveelheid gedecoreerde 
schootsvellen met versieringen van een 
soortgelijke thematiek en compositie. Hier
uit hebben zich in de loop van de 18de en 
de 19de eeuw uitgebreide iconografische 
schema's ontwikkeld. 

Boerenbeker is van mening dat de voor
stelling op het schootsvel langzaamaan ver
anderde van een nogal willekeurige combi
natie van diverse werktuigen in een meer 
samenhangende voorstelling, die zich ont
wikkelde tot een versimpelde versie van 
het Tableau.47 Deze logische veronderstel
ling van een geleidelijke groei kan niet 
gemakkelijk worden geverifieerd. Uit de 
periode vóór 1775 zijn nauwelijks gedeco
reerde schootsvellen bewaard gebleven, uit 
de periode na 1775 zijn veel exemplaren 
bewaard gebleven, die vrijwel allemaal rijk 
gedecoreerd zijn. Hier is als het ware 
sprake van een 'missing link'. De rijk ge
borduurde en bedrukte exemplaren ver
schenen aan het einde van de 18de eeuw, 
en werden blijkbaar in zeer korte tijd popu
lair. Vooral de ontwikkeling van nieuwe 
druktechnieken aan het einde van de 19de 
eeuw had invloed op de plotselinge popula
riteit van het bedrukte schootsvel. 

De Nederlandse schootsvellen uit het 
einde van de 18de en het begin van de 19de 
eeuw werden sterk beïnvloed door hun 
Franse tegenhangers. Ze zijn naar heden
daagse maatstaven overdadig versierd. In 
het eerste kwart van de 19de eeuw bedaar

de de Franse overdaad, om te kristalliseren 
in een meer beheerste, sterk gestileerde 
decoratie. In het tweede kwart van de 
19de eeuw ontwikkelde het Nederlandse 
schootsvel vervolgens een geheel eigen 
type decoratie. Zo kunnen in de ontwikke
ling van de decoratie van het schootsvel 
vier fasen worden onderscheiden: 

(1) Het begin van versiering, 
1757/1766-1775; 

(2) Een Frans georiënteerde overdaad, 
1775—1810; 

(3) Een beheerste, gestileerde decoratie, 
1810-1825; 

(4) De ontwikkeling van het Neder
landse type, 1825-1850.4° 

Naast deze ontwikkelingsfasen kan men 
een aantal iconografische schema's in de 
decoratie van het schootsvel herkennen. De 
decoratie van het schootsvel kan, net als de 
afbeelding op een prent of een schilderij, 
door de toeschouwer worden 'gelezen'. 
Met name ten tijde van de Franse overdaad 
(fase 2) hebben de voorstellingen een sterk 
verhalend karakter. De diverse voorstellin
gen op het schootsvel zijn te verdelen in de 
onderstaande categorieën: 

(A) een decoratie met betrekking tot de 
logenaam; 

(B) een eenvoudige decoratie, waarin 
de passer en de winkelhaak of andere werk
tuigen centraal staan; 

(C) een decoratie met een voorstelling 
die de verschillende symbolen op het Ta
bleau weerspiegelt; 

(D) een decoratie met een voorstelling 
waarin het beeld van de Tempel van Salo
mo centraal staat; 

(E) een decoratie met dood- en opstan
dingssymboliek in relatie tot de mythe van 
Hiram Abiff; 

(F) een decoratie met rouw- en vergan-
kelijkheidsymboliek in relatie tot de Rouw-
loge; 

(G) een decoratie met een functieteken; 
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Afb. 15. Schootsvel van de Loge 'De Friesche 
Trouw' te Leeuwarden, IJ82-1800. Linnen, be
drukt met een houtsnede, 43,} x 42 cm. Collec
tie CMC 'Prins Frederik', Den Haag, inv.nr. 

536 

(H) uitzonderingen; 
(J) mengvormen van A t/m G. 
Bovenstaande categorieën A, B, C en F 

hebben betrekking op de schootsvellen van 
alle drie de symbolieke graden; categorie D 
komt voornamelijk voor op Meester
schootsvellen; categorie E komt uiteraard 
uitsluitend voor op Meesterschootsvellen. 
Categorie G wordt gevormd door de 
schootsvellen die toebehoren aan (Groot)-
logefunctionarissen. De diverse thema's 
zijn niet in een chronologische ontwikke
ling te plaatsen; men kan stellen dat ze zich 
min of meer parallel aan elkaar hebben ont
wikkeld. Hieronder worden verschillende 
schootsvellen uit de verzamelingen van de 
Orde besproken, om de verschillende the
ma's te illustreren. 

De logenaam op het schootsvel 

Een voorstelling op het schootsvel die refe
reert aan de logenaam is de meest voor de 
hand liggende versiering die men kan kie-

zen.49 Toch werd deze schootsveldecoratie 
relatief weinig gekozen. Deed men dit wél, 
dan werd de logenaam meestal letterlijk op 
het schootsvel vermeld. De meeste van de 
zeer vroege gedecoreerde schootsvellen in 
de verzamelingen van de Orde hebben een 
dergelijke decoratie. 

Eén van de oudste schootsvellen uit de 
verzamelingen is hiervan een voorbeeld. 
Het betreft een schootsvel van de Loge 'De 
Friesche Trouw' te Leeuwarden, te dateren 
op de periode vlak na de oprichting van de 
loge in 1782. Het schootsvel is gemaakt 
van wit linnen en bedrukt met een voorstel
ling in houtsnede, die vervolgens met de 
hand rood werd ingekleurd (afb. 15). Het 
weerspiegelt zo de logekleuren: wit en 
rood. Het op het schootsvel afgebeelde ta
fereel is een verwijzing naar het motto van 
de Orde, 'Silentio et Fide' (= In Stilte en 
Trouw).5° Op het schootsvel zijn twee 
mannen afgebeeld in Friese klederdracht. 
Zij drukken elkaar de hand, een verwijzing 
naar trouw. De man links in de voorstelling 
houdt een schep of spade in de hand, het
geen hem identificeert als arbeider. De man 
rechts in de voorstelling houdt een hand op 
de lippen, een verwijzing naar zwijgzaam
heid. Deze tweede man beeldt een edelman 
uit; de handdruk verbeeldt daarmee tevens 
de verbroedering (tussen de verschillende 
sociale standen). Tussen de twee mannen is 
een altaar weergegeven met daarop een 
brandoffer en daarboven een stralende zon. 
De zon kan worden geïnterpreteerd als een 
verwijzing naar het Oosten of het Groot
oosten. 5 l Het tafereel kan ook verwijzen 
naar de bijbeltekst: 'Want een vuur ging uit 
van het aangezicht des Heeren [hier de 
zon], en verteerde op het altaar het brand
offer, en het vet' (Lev. 9 : 24). De mannen 
staan tussen twee kolommen. Op de voor
grond is een aantal werktuigen op een ge
blokte vloer geplaatst. Onderaan het 
schootsvel is een bandelier weergegeven 
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met de naam van de loge. De getande rand 
die het schootsvel omzoomt, vormt ver
moedelijk een verwijzing naar het besloten 
karakter van de Orde. 52 De getande rand 
is een gebruikelijke omranding van Ta
bleaus. 5 3 

Het knoopsgat in de klep wijst op de 
ouderdom van het schootsvel. Opvallend is 
dat de voorstelling op het schootsvel lijkt te 
zijn gemaakt om met de klep omhoog te 
worden gedragen (Gezellenstand). Lang 
niet iedere vrijmetselaar liet zich verheffen 
tot Meester, aangezien dit een kostbare 
zaak was. Het bezit van de Meestergraad 
was echter een voorwaarde om in de loge 
de rol van een functionaris te kunnen ver
vullen. Wanneer een Meester dit schootsvel 
zou dragen, zou de neerhangende klep de 
voorstelling gedeeltelijk bedekken. Het 
schootsvel van de Leerling en dat van de 
Gezel werden een kortere periode gedragen 
dan het Meesterschootsvel, dat een leven 
lang werd gedragen. De schootsvellen van 
de eerste twee graden waren mede daarom 
vaak niet gedecoreerd. Verreweg de meeste 
rijk gedecoreerde schootsvellen zijn dan 
ook Meesterschootsvellen. Een Meester
schootsvel is te herkennen aan de in de de
coratie gebruikte symboliek, aan de aanwe
zigheid van een valse klep of aan een 
decoratie die zó is ontworpen dat ze niet 
door de neerhangende klep wordt bedekt. 

Aanvankelijk werd aangenomen dat dit 
schootsvel een uniek exemplaar was, mis
schien het exemplaar van een Voorzittend 
Meester. In 1995 verkreeg de Orde echter 
een identiek exemplaar, hetgeen doet ver
moeden dat méér leden van de loge, alle 
Meesters of misschien zelfs alle leden, een 
dergelijk schootsvel bezaten. 

Ook van de Loges 'Le Préjugé Vaincu' 
te Deventer, 'Silentium' te Delft en 'De 
Geldersche Broederschap' te Arnhem zijn 
schootsvellen bewaard gebleven waarop de 
logenaam werd aangebracht (afb. 16 t/m 

Afb. 16. Schootsvel van de Loge 'Le Préjugé 
Vaincu' te Deventer, ca. 1800. Beschilderd leer 
met zijde, goudfranje en goudgalon, 43 x 29,} 
cm. Collectie CMC 'Prins Frederik', Den 

Haag, inv.nr. 741 

Afb. 17. Schootsvel van de Loge 'Silentium' te 
Delft, rond 1801. Zijde met borduursel in me
taaldraad en zijden franje, 38,} x 31,$ cm. Col
lectie CMC 'Prins Frederik', Den Haag, inv.nr. 

74° 

18). Uit de periode vóór 1835 zijn echter 
geen schootsvellen bewaard gebleven 
waarop een symbolische voorstelling was 
gekozen die rechtstreeks refereerde aan de 
logenaam. Later in de 19de eeuw was dat 
wél het geval, bijvoorbeeld een acaciatak 
die zou worden aangebracht op het 
schootsvel van de Loge 'Acacia' te Rotter
dam. Het is tevens opvallend dat juist de 
schootsvellen met een logenaam in de de
coratie, zijn voorzien van een gekleurde 
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Afb. 18. Schootsvel van de Loge 'De Geldersche 
Broederschap' te Arnhem, 1800-182}. Gebor
duurd leer, 41 x 32 cm. Collectie CMC 

'Prins Frederik', Den Haag, inv.nr. 1392 

klep. Bij de overige schootsvellen van de 
symbolieke graden heeft de klep meestal 
dezelfde kleur als de rest van het schoots
vel (gewoonlijk wit). 

De voorstelling van de tempel op 
het schootsvel 

Op Nederlandse (en Franse) schootsvellen 
van de symbolieke graden nam de afbeel
ding van de tempel de belangrijkste plaats 
in. Deze afbeelding was vooral te vinden 
op Meesterschootsvellen. Poll wees in een 
artikel in Thoth reeds op een maconnieke 
prent van onbekende hand, uit ca. 1770, de 
'Temple de la Sagesse et de la Vertu', die 
veel invloed op de voorstelling van de tem
pel op het schootsvel heeft gehad (afb. 19): 

'Het algemene patroon van deze soort 
voorstellingen laat een vierkante tempel 
[op zeven traptreden] zien, welke krachtens 
het opschrift in de tympanon van het dak, 
zijnde het oude meesterwoord, gelijk moet 
worden gesteld met de Middenkamer. 

Zij wordt omgeven door vier figuren, 
waarvan er vrijwel steeds drie zichtbaar 

zijn, uitbeeldende Wijsheid, Kracht en 
Schoonheid, waarbij Wijsheid en Kracht de 
poort flankeren, afgesloten door een voor
hang, waardoorheen de vlammende ster 
[met de letter G] zichtbaar is. Schuin achter 
de tempel vindt men de "heuvel, waarvan 
de aarde blijken droeg eerst sinds korten 
tijd te zijn opgeworpen", terwijl aan de an
dere zijde een veelal pyramidaal opgezet en 
fraai [met werktuigen] versierd graf-monu
ment de plaats aangaf waar de stoffelijke 
resten van Hiram Abiff zijn bijgezet.' 54 

Hieraan kan worden toegevoegd dat aan 
weerszijden van de tempel de zon en de 
maan in een wolkenkring zijn weergege
ven. 5 5 Aan weerszijden van de tempel 
groeien twee kleine boompjes, waarvan het 
boompje aan de rechterzijde vermoedelijk 
een acacia voorstelt. De acaciatak symboli
seert het overwinnen van de dood, onsterfe
lijkheid en wedergeboorte. Ze is een sym
bool van de geest en van het leven. De 
acacia herinnert aan de mythe van de 
moord op Hiram Abiff. Op zijn graf werd 
een acaciatak geplaatst. 5" 
De ingang van de tempel wordt geflan
keerd door de kolommen 'J' en 'B ' . Boven 
de ingang van de tempel is een portret in 
een medaillon weergegeven, met een on
leesbaar randschrift. Aan de voet van de 
tempeltrap staat op de geblokte vloer een 
Meester-vrijmetselaar, gekleed met hoed, 
schootsvel en draagteken (in de vorm van 
een winkelhaak). Hij houdt een moker in 
de hand (het is dus de Voorzittend Meester 
of één van de Opzieners). Naast hem staat 
een man die toegang tot de tempel lijkt te 
zoeken. Links onder aan de tempeltrap is 
een sfinx weergegeven: de traditionele be
waarder van geheimen en opgever van 
raadsels. De vrouwelijke helft van de sfinx 
vertegenwoordigt schoonheid, de leeuwen
helft vertegenwoordigt kracht. Daarmee 
zijn 'Wijsheid', 'Kracht' en 'Schoonheid' 
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Afb. 19. 'Le Tempte de la Sagesse et de la Vertu', gravure, ca. 1770. 

in de sfinx verenigd. 5 7 Rechts onder aan 
de trap is de feniks weergegeven: een sym
bool van wederopstanding en eeuwig 
leven. Op de grafheuvel rechts naast de 
tempel staat een doodskist, versierd met di
verse werktuigen: het graf waarin Hiram 
Abiff door zijn moordenaars werd begra
ven. Pott vervolgt: 

'Het merkwaardige nu is in feite dat deze 
uitbeelding de naam heeft gekregen van 
"temple de la Sagesse et de la Vertu", 
waarbij men sterk de indruk krijgt dat de 

woorden Sagesse en Vertu dezelfde waar
den vertegenwoordigen als onze begrippen 
Wijsheid en Kracht, welke zich verenigen 
tot Schoonheid. Hieruit zou dan volgen dat 
het woord Vertu in deze tijd en in deze 
kring nog vooral werd opgevat als beheer
ste Kracht, terwijl de combinatie van Wijs
heid-Kracht als twee-eenheid wordt gezien, 
die als het ware aan het ene eind van de 
tempel staat, terwijl Schoonheid aan de an
dere zijde is geplaatst.' 5° 

De door Pott beschreven voorstelling is 
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Afb. 20. Schootsvel, 1775-1800. Bedrukte zijde, 
32,5 x J2 cm. Collectie CMC 'Prins Frederik', 

Den Haag, inv.nr. 881 

J 

Afb. 22. Meesterschootsvel van de Loge 
'LAstre de l'Orient' te Vlissingen, 1825-1850. 
Zijde, geborduurd met zijdegarens, metaal
draad en pailletten, 34 x JI,J cm. Collectie 
CMC 'Prins Frederik', Den Haag, inv.nr. 1034 

Afb. 21. Schootsvel, ca. 1810. Bedrukte zijde, 
31,5 x 31,5 cm. Collectie CMC 'Prins Frede

rik', Den Haag, inv.nr. 876 

vooral terug te vinden op bedrukte schoots
vellen. De naar een prent bedrukte schoots
vellen konden vanzelfsprekend méér de
tails in de voorstelling weergeven dan de 
geborduurde exemplaren. Meestal werd de 
tempel in een enigszins arcadisch land
schap weergegeven. Onder invloed van de 
heersende modes in de Franse decoratieve 
kunsten werden de werktuigen hangend 

aan strikken of linten afgebeeld, werden de 
kolommen gekroond met granaatappelen 
(1 Kon. 7 :21 :2 Kron. 3:17) of omhangen 
met guirlandes weergegeven, of in de voor
stelling werd een bijenkorf opgenomen 
(afb. 20). 

De terugkomst van Napoleon uit Egyp
te, in 1799, en het verschijnen van de be
kende platenatlas Description de l'Egypte 
(1802) had een grote invloed op het ge
bruik van Egyptische motieven in decora
tieve stijlen. Egyptische elementen als de 
obelisk, de sfinx, de piramide of zuilen met 
lotusvormige kapitelen zijn in de voorstel
ling van veel schootsvellen terug te vinden 
(afb. 21). 

Op geborduurde schootsvellen werd 
een eenvoudiger weergave van de tempel 
aangebracht in zijdegarens, chenilledraad, 
metaaldraad en pailletten. Als de voorstel
ling is ontleend aan het Tableau, wordt de 
tempel afgebeeld tussen de kolommen 'J' 
en 'B ' op een tempeltrap en een geblokte 
vloer. In de voorstelling zijn de diverse 
werktuigen vaak rondom de tempel gegroe
peerd, of passer en winkelhaak worden 
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Afb. 23. Schootsvel van de Loge 'La Persévé-
rance' te Maastricht, 1800-1825. Zijde, gebor
duurd met zijdegarens, chenille, metaaldraad, 
pailletten en gefacetteerde steentjes, 36,5 x 
35 cm. Collectie CMC 'Prins Frederik', Den 

Haag, inv.nr. 81 

boven de tempel afgebeeld. Aan weerszij
den van de klep zijn dan steeds de zon en 
de maan te vinden (afb. 22). 

Dergelijke voorstellingen naar Tableaus 
werden, afhankelijk van de heersende 
mode, sterk gestileerd. De tempel werd op 
geborduurde schootsvellen vaak afgebeeld 
boven twee gekruiste acaciatakken, refere
rend aan de mythe van Hiram Abiff. Deze 
takken werden soms zó gestileerd dat ze 
het uiterlijk van bomen kregen. Ze verloren 
in die vorm de binding met de Meester
graad. De geblokte vloer kreeg dan het 
uiterlijk van een perkje (afb. 23), waarin 
soms zelfs bloemen of grassprieten werden 
weergegeven. 

Een volgende groep schootsvellen toont 
de gebruikelijke voorstelling van de tem
pel, met de werktuigen ditmaal niet buiten 
de tempel, maar in het binnenste ervan af
gebeeld. Passer en winkelhaak worden 
vaak in het midden van de tempel afge
beeld, decoratief gehangen aan een strik 
(afb. 24). Op andere schootsvellen kreeg de 
tempel wél een plaats in de decoratie, maar 
hij stond dan in de verte in een landschap, 

Afb. 24. Meesterschootsvel van Jacob Rems, lid 
van de Loge 'Les Elèves de Thermis' te Antwer
pen, 1825-1850. Zijde, geborduurd met zijde
garens, metaaldraad en pailletten, 32 x 2$ cm. 
Collectie CMC 'Prins Frederik', Den 

Haag, inv.nr. 687 

en het accent in de voorstelling lag op de 
werktuigen op de voorgrond. 

De architectuur van de tempel ontwik
kelde zich in de afbeeldingen op het 
schootsvel volkomen willekeurig. De ene 
maal werd een tempel afgebeeld in de stijl 
van het Pantheon te Rome, de andere keer 
een klassieke Griekse tempel, een Egyp
tische tempel of zelfs een enigszins Oriën
taalse tempel. Deze variaties in de tempel-
vorm werden geleid door de heersende 
modes. In de tweede helft van de 18de 
eeuw vormde bijvoorbeeld ook het 
'nieuwe' Pantheon in Parijs een belangrijke 
bron van inspiratie. 

Uit het schootsvel met een voorstelling 
van de tempel ontwikkelde zich in het 
tweede kwart van de 19de eeuw een 
schootsvel met een bepaalde geborduurde 
voorstelling, dat in de meeste maconnieke 
objectenverzamelingen in Nederland en 
Frankrijk nog terug te vinden is. Het kan 
worden beschouwd als het standaardtype 
schootsvel met de voorstelling van een 
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Afb. 2 j . Standaard-type decoratie voor een 
Meesterschootsvel met de voorstelling van een 
tempel in de periode 1825-18/5. Zijde, gebor
duurd met zijdegarens, metaaldraad en paillet
ten. Collectie CMC 'Prins Frederik', Den 

Haag, inv.nr. 1284 

tempel (afb. 25). Steeds wordt een tempel 
op drie traptreden afgebeeld in een gras-
perkje, geflankeerd door twee acaciabomen 
(gestileerde takken) en de kolommen 'J' en 
'B ' . Deze tempel heeft een koepeldak, 
waaruit drie takjes steken. In het midden 
van de tempel is de letter 'M' afgebeeld. 
Op de klep is de vlammende ster met de 
letter 'G' te zien, met aan weerszijden van 
de klep zon en maan. 

Voorstellingen naar de mythe van 
Hiram Abiff op het Meesterschootsvel 

Zoals gezegd, waren de meeste gedecoreer
de schootsvellen Meesterschootsvellen. 
Het Meesterschootsvel werd vaak versierd 
met een voorstelling die refereerde aan de 
mythe van de dood van Hiram Abiff, de 
bouwmeester van de Tempel van Salomo. 
De iconografie van deze graad kenmerkt 
zich door rouw- en vergankelijkheidssym-
bolen, zoals een schedel met beenderen, 
tranen en acaciatakken. De schedel is een 
gebruikelijk symbool voor vergankelijk-

Afb. 26. Meesterschootsvel, 1825-1850. Be
schilderd fluweel, 36 XJI,} cm. Collectie CMC 

'Prins Frederik', Den Haag, inv.nr. 869 

heid en de fysieke dood, als 'Memento 
Mori'. De schedel met gekruiste beenderen 
is een symbool van wedergeboorte. 59 Tra
nen zijn een teken van rouw, de acacia is 
dat van onsterfelijkheid en wedergeboorte. 

In sommige gevallen werd de gebruike
lijke decoratie van het schootsvel van de 
Leerling- en de Gezellengraad aangehou
den en werden er enkele symbolen uit de 
Meestergraad aan toegevoegd. Aan de 
voorstelling van de tempel werd(en) dan 
eenvoudig de letter 'M' of de letters 'M' en 
'B' toegevoegd, als referentie aan het 
Meesterwoord (afb. 22). Deze letter(s) 
werd(en) vaak in het midden van de tempel 
afgebeeld, refererend aan het lijk van 
Hiram Abiff in het 'Heilige der Heiligen' 
binnen de tempel (afb. 25). 

Er werden in decoraties ook méér expli
ciete referenties aan de dood van Hiram 
Abiff opgenomen, zoals afbeeldingen van 
een graftombe, geplaatst in het midden van 
de tempel (afb. 26), of een grafheuvel in de 
nabijheid hiervan. In sommige voorstellin
gen op het schootsvel werd de tempel ge
heel weggelaten en werd een doodskist af
gebeeld op de plaats van de tempel tussen 
de kolommen (afb. 27). 
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Afb. 2j. Meesterschootsvel van de Loge 'Willem 
Fredrik' te Amsterdam, ca. i8iy. Zijde, gebor
duurd met zijdegarens, chenille, metaaldraad 
en pailletten, J2,$ x 29,ƒ cm. Collectie CMC 

'Prins Frederik', Den Haag, inv.nr. 896 

Voorstellingen van de werktuigen 
op het schootsvel 

In het eerste kwart van de 19de eeuw be
daarde de Franse overdaad, om geleidelijk
aan te kristalliseren in een meer beheerste, 
gestileerde decoratie. Het voornaamste mo
tief in de decoratie van schootsvellen met 
werktuigen werd de voorstelling van een 
passer en een winkelhaak, die centraal op 
het schootsvel werd geplaatst. De werktui
gen namen aanvankelijk de plaats van de 
tempel tussen de kolommen in. Hiervoor is 
een logische verklaring. Het Tableau voor 
de Meestergraad in de i8de-eeuwse ritu-
alenbundels toont een passer en een win
kelhaak, met daartussen een doodkist: het 
lijk van Hiram Abiff in de tempel. Passer 
en winkelhaak markeren dus de ruimte bin
nen de tempel en kunnen als zodanig in 
voorstellingen op het schootsvel de tempel 
vervangen. 

De schootsvellen uit het tweede kwart 
van de 19de eeuw tonen vaak alleen de 
werktuigen tussen de kolommen, die de 
plaats van de tempel hebben ingenomen en 
deze als het ware verbeelden. Gebruikelijk 

Afb. 28. Standaard-type decoratie van een Ne
derlands schootsvel met een voorstelling van de 
werktuigen in de periode 1825-1875. Zijde, ge
borduurd met zijdegarens, metaaldraad en 
franje. Collectie CMC 'Prins Frederik', Den 

Haag, inv.nr. 824 

was de voorstelling van een passer en een 
winkelhaak die samen hangen aan een strik 
en zijn omwikkeld met een lint, in het mid
den waarvan een hamer en een beitel te 
zien zijn (afb. 24). Aan weerszijden van de 
werktuigen werden soms alleen de letters 
'J' en 'B' afgebeeld als verwijzing naar de 
kolommen, die net als de tempel niet langer 
werden afgebeeld. In het tweede kwart van 
de 19de eeuw verscheen op het schootsvel 
zo een meer gestileerde vorm van decora
tie, die minder visuele elementen bevatte 
dan de 'drukke' voorstellingen uit het eer
ste kwart van de 19de eeuw. 

In het tweede kwart van de 19de eeuw 
ontwikkelde zich vervolgens een type 
schootsvel dat qua vorm en decoratie als 
typisch Nederlands kan worden be
schouwd. De grondvorm van dit schootsvel 
is doorgaans de reeds genoemde 'schild-
vorm'. Dit Nederlandse type werd steeds 
gemaakt van witte zijde, omrand met een 
gekleurde bies en voorzien van een speci
fieke combinatie van in zijde en gouddraad 
geborduurde symbolen (afb. 28). Centraal 
op het schootsvel zijn een verstrengelde 
passer en winkelhaak afgebeeld. Daarom-
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Afb. 29. Standaard-type decoratie voor een 
Nederlands rouwschootsvel in de periode 
1825-1875. Zijde, geborduurd met zijdegarens, 
metaaldraad en franje. Collectie CMC 'Prins 

Frederik', Den Haag, inv.nr. 82 

heen zijn in de hoeken van het schootsvel 
achtereenvolgens een troffel, een schiet-
lood, een hamer en een platte, rechthoekige 
steen uitgebeeld. Op de klep werd de vlam
mende ster met de letter 'G' afgebeeld, of 
een driehoek in een stralenkrans, met daar
in een Alziend Oog. In veel gevallen werd 
een metalen franje aan het schootsvel toe
gevoegd. Dit schootsvel kon worden gedra
gen in alle drie de symbolieke graden. 

De decoratie van rouwschootsvellen 

In de verzamelingen van de Orde bevindt 
zich een groot aantal zogeheten 'rouw
schootsvellen', schootsvellen die uitslui
tend werden gedragen tijdens de 'Rouw-
loge', een logebijeenkomst ter 
nagedachtenis van een overleden lid van de 
loge. Ook deze schootsvellen kenmerken 
zich door rouw- en vergankelijkheidssym-
boliek, die overeenkomsten vertoont met 
de zogenoemde 'vanitas'-voorstellingen in 
de i/de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse 
schilderkunst. 

De rouwschootsvellen in de verzame

lingen van de Orde dateren voornamelijk 
uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Ze 
zijn dan ook voorzien van de minder over
dadige en meer gestileerde decoraties die 
zich in die periode ontwikkelden. De deco
ratie van het rouwschootsvel heeft een spe
cifiek Nederlands type ontwikkeld, dat het 
hierboven genoemde type met een voor
stelling van de werktuigen complemen
teert. Dit schootsvel, dat kan worden 
beschouwd als het standaardtype rouw
schootsvel uit de periode 1825-1875, is ge
woonlijk gemaakt van zwarte zijde, om
rand met een witte bies of een bies van 
zilvergalon, en afgezet met zilverfranje 
(afb. 29). Het schootsvel is voorzien van 
een specifieke combinatie van in zijde en 
metaaldraad geborduurde symbolen. Cen
traal op het schootsvel is een schedel met 
beenderen afgebeeld met daarachter ge
kruiste acaciatakken. Onder de schedel zijn 
van links naar rechts een kubieke steen, een 
hamer en een ontluikende tak afgebeeld. 
De achtergrond van de voorstelling is be
zaaid met tranen. Op de klep van het 
schootsvel is een stralende driehoek met 
een Alziend Oog afgebeeld. Een vaak voor
komende variant op de stralende driehoek 
op de klep is de afbeelding van een penta-
gram of vijfpuntige ster, met daarin een 
driehoek in een cirkel. 1 

Een aantal schootsvellen in de verzame
lingen van de Orde is dubbelzijdig, wat wil 
zeggen dat een voorstelling is afgebeeld 
aan beide zijden van het schootsvel. In alle 
gevallen toont de voorzijde een schootsvel 
voor de symbolieke graden en de achter
zijde een rouwschootsvel. Ook van het 
Nederlandse standaardtype schootsvel zijn 
dergelijke dubbelzijdige exemplaren be
kend. 

Het is soms moeilijk een onderscheid te 
maken tussen rouwschootsvellen en Mees
terschootsvellen, omdat een decoratie met 
vergankelijkheidssymbolen passend is voor 
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beide categorieën. Rouwschootsvellen be
hoorden zowel toe aan Leerlingen en Ge
zellen als aan Meesters. Meesterschoots
vellen zijn te identificeren aan een valse 
klep of een decoratie die specifiek is voor 
de Hirammythe, zoals hierboven beschre
ven. Als op een schootsvel alleen de afbeel
ding van een schedel centraal staat, als 
'memento mori', hoeft dit niet direct ver
band te houden met de Hirammythe, want 
in sommige gevallen kan het gaan om een 
rouwschootsvel. 

Het functieteken op het schootsvel 

In diverse verradersgeschriften zijn ver
meldingen te vinden van functietekens. In 
Les Francs-Macons Ecrasés (1747) wordt 
reeds gesuggereerd dat functietekens op het 
schootsvel werden aangebracht. 2 Derge
lijke vermeldingen zijn echter schaars en 
zelden expliciet. In de Resolutiën van de 
Groote Loge te 's-Gravenhage uit 1806 
wordt bijvoorbeeld vermeld dat men aan 
Jacob Abraham De Mist (1749-1823), de 
Oud-Gedeputeerd Grootmeester, een 
schootsvel wil aanbieden: 

'(...) het prachtige Tablier van Gede
puteerd] Gr[oot] M[eeste]r Nat[ionaal] 
(ter vergadering ge-exhibeerd;) en zulks 
om te remplaceren het Tablier door de 
Z[eer] V[enerable] gebruikt en door hem 
aan den nieuw aangestelden Gedeputeer
den Groot-Meester aan den Afrikaanschen 
Zuidpunt, Mr. J.A. Truter overhandigt 
C).'63 

Hier wordt vermoedelijk gesproken over 
een schootsvel met een functieteken, maar 
dit is niet met zekerheid te zeggen. Een 
kwitantie van 10 december 1807 van de 
Loge 'La Vertu' te Leiden vermeldt 'een 
ornament op 't Tabilige voor de Ven[e-

rable] M[eeste]r', vervaardigd voor 8 gul
den en 14 stuivers. 4 Het is echter ondui
delijk of het een uitzonderlijk rijk gedeco
reerd exemplaar betrof dan wel een 
exemplaar met een specifiek functieteken. 
De vele bewaard gebleven schootsvellen 
met functietekens in de verzamelingen van 
de Orde dateren alle uit de periode na het 
eerste kwart van de 19de eeuw. 

Schootsvellen voor Grootofficieren 

Een opmerkelijke serie Hoofdbestuurs
schootsvellen dateert uit ca. 1825. 5 Deze 
schootsvellen hebben de Nederlandse 
schildvorm en waren (in hun oorspronke
lijke staat) alle voorzien van een blauwe 
zijden klep, een blauwe zijden bies en 
goudfranje. Het witte zijden fond werd 
steeds bezaaid met in gouddraad gebor
duurde sterren. Ook de ontwerpen voor de 
op de klep aangebrachte functietekens ble
ven bewaard (afb. 30). Enkele ontwerpen 
zijn voorzien van onderschriften in een la
tere hand, waardoor de functietekens in en
kele gevallen werden toegeschreven aan de 
verkeerde functionaris. Bij vier ontwerpen 
ontbreekt het desbetreffende schootsvel. 
De verdeling van de functietekens is als 
volgt: 

* Grootmeester: passer en winkelhaak op 
een gradenboog, met daarin een vlam
mende ster met de letter 'G'. 

* Gedeputeerd Grootmeester: een zoge
noemd klein Tableau, ofwel een drie
hoek met daarin winkelhaak, troffel, 
hamer, beitel en schietlood, gehangen 
aan een strik. 

* iste Grootopziener: een ouroboros met 
waterpas, winkelhaak en hamer. 

* 2de Grootopziener: een schietlood. 
* iste Grootsecretaris: twee gekruiste pen-

neveren aan een strik. 
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Afb. JI. Schootsvel voor een Grootmeester, ver
moedelijk afkomstig uit het bezit van prins Fre
derik, ca. 1825. Zijde, geborduurd met zijde
garens, metaaldraad, pailletten en goudfranje, 
38 x JI cm. Collectie CMC 'Prins Frede

rik', Den Haag, inv.nr. 800 

* 2de Grootsecretaris: twee gekruiste pen-
neveren aan een strik. 

* Grootthesaurier: twee gekruiste sleutels 
aan een strik. 

* Grootceremoniemeester: een (gevleugel
de) esculaap met twee gekruiste Ceremo
niemeesterstaven, met op de ene staaf 
een zon, op de andere een granaatappel. 

* Grootredenaar: een stralende zon66 . 
* Grootaalmoezenier: een anker, het sym

bool van de hoop, waarboven een wolk 
met het tetragrammaton in een driehoek 
is weergegeven, de 'hoop op God' ver
beeldend. Uit de wolk steekt een hand, 
de klassieke verbeelding van de 'hand 
van God'. 

* Grootarchivaris: de tafelen met de tien 
geboden, het boek van de Apocalyps met 
zeven zegels en een 'Torah-rol'. 

* iste Grootonderzoeker: een stralende 
driehoek, waaraan een vierkant met daar
op de letters 'J' en 'B ' , de letters M.B.N. 
en de letters W.K.S. 

* 2de Grootonderzoeker: een spiegel, een 
verwijzing naar zelfkennis. Rondom de 
steel van de spiegel kronkelt zich een 

slang, een teken van wijsheid. Aan de 
voet van de spiegel zien we een haan, 
een teken van waakzaamheid. 

* Grootzegelbewaarder: een drukpers met 
daarop een zegel. 

* Groothofmeester: een hand die een drui
ventros vasthoudt. 

* Groot-Bouw- en Meubelmeester: een 
gradenboog met daarbij een kubieke 
steen en enkele werktuigen, waaronder 
een passer, een hamer en een beitel. 

In 1816 werd prins Frederik Grootmeester; 
het schootsvel voor de Grootmeester uit 
deze serie (afb. 31) moet dan ook aan hem 
hebben toebehoord. Dit vermoeden wordt 
bevestigd door een staalgravure van de 
hand van J.W. Kaiser (1813-1900) uit 1857 
(afb. 32). Op deze prent is de prins uitge
beeld als Grootmeester-Nationaal in zijn re
galia. Het functieteken op de klep van het 
afgebeelde schootsvel is identiek aan dat op 
het bewaard gebleven exemplaar. 

Uitzonderlijk gedecoreerde schoots
vellen 

Naast mengvormen van alle hierboven ge
noemde thema's in de decoratie van het 
schootsvel, bevinden zich in de verzame
lingen van de Orde ook enkele schootsvel
len die moeilijk te identificeren zijn. Ze 
passen niet in de hierboven genoemde cate
gorieën en dienen dan ook afzonderlijk be
sproken te worden. 

Een wit schootsvel, omzoomd met een 
blauwe geplooide zijden bies en voorzien 
van een valse klep, is gedecoreerd met een 
uitzonderlijke voorstelling (afb. 33). Cen
traal op dit schootsvel zijn passer en win
kelhaak afgebeeld tegen gekruiste acacia-
takken. Deze werktuigen zijn gevat in een 
cirkel die zich in een grote vijfpuntige ster 
bevindt. De ster steunt op een waterpas 
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Ajb. 33. Meesterschootsvel, mogelijk gedragen 
door een iste Opziener, 1825-1850. Zijde, ge
borduurd met zijdegarens, metaaldraad en pail
letten, 34 x 32 cm. Collectie CMC 'Prins 

Frederik', Den Haag, inv.nr. 1068 

(paslood) en is geplaatst op een geblokte 
vloer tussen de kolommen 'J' en 'B'. De 
kolommen zijn bekroond met granaatappe
len. Aan weerszijden van de ster zijn de let
ters 'M' en 'B' geplaatst. Op de klep van 
het schootsvel is de gebruikelijke vlam
mende ster met de letter 'G' aangebracht, 
met aan weerszijden van de klep zon en 
maan. Vanwege de aanwezigheid van wa
terpas en vijfpuntige ster kan het schoots
vel afkomstig zijn van een iste Opziener. 
Het dateert uit het tweede kwart van de 
19de eeuw. 

Een volgend opmerkelijk exemplaar is 
een wit zijden schootsvel, uitgevoerd in een 
afgezwakte schildvorm met een kleine, 
driehoekige klep, omzoomd met een blau
we bies (afb. 34). De voorstelling op dit 
schootsvel bestaat uit een stralende drie
hoek met daarin een tetragram, omcirkeld 
door twee gekruiste takken. Aan weerszij
den van deze centrale voorstelling zijn ko
lommen afgebeeld. Om de cirkel is naast de 
voet en de top van de kolommen een aantal 

Ajb. 34. Meesterschootsvel, vermoedelijk van 
de Loge 'St. Napoleon' te Amsterdam, 
1810-1814. Zijde, geborduurd met zijdegarens, 
metaaldraad, pailletten en gefacetterde steen
tjes, 36 x 34,5 cm. Collectie CMC 'Prins Fre

derik', Den Haag, inv.nr. 903 

werktuigen geplaatst: passer en winkel
haak, waterpas (paslood), spitshamer en 
beitel, moker en troffel. Op de klep van het 
schootsvel is een vlammende ster met de 
letter 'G' afgebeeld, met aan weerszijden 
van de klep zon en maan. 

De stilistische kenmerken van de voor
stelling doen een Franse herkomst vermoe
den, ten tijde van het 'Empire'. Het 
schootsvel zou afkomstig zijn uit de Loge 
'Willem Fredrik'. Deze loge kwam tot 
stand door een naamsverandering van de 
Loge 'St. Napoleon', die werd geconstitu
eerd op 15 september 1810. Pas op 12 april 
1814 ging de loge werken onder de naam 
'Willem Fredrik'. De dubbele takken rond
om het stralende tetragram stellen mogelijk 
een keizerlijke lauwerkrans voor, hetgeen 
een verwijzing naar de oude logenaam 
('Napoleon') kan zijn. ° Het schootsvel 
zou hierdoor in de periode 1810-1814 kun
nen worden gedateerd. 

In de verzamelingen van de Orde be
vindt zich voorts een wit zijden schootsvel 
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* 

Aft>. }2. J.W. Kaiser (1813-1900), portret prins Frederik der Nederlanden als Grootmeester-
Nationaal, staalgravure 185J. Collectie CMC'Prins Frederik', Den Haag 

met een brede rode bies, voorzien van twee 
schedels met beenderen en de onderschrif
ten: 'wie was koning' en 'wie was bede
laar' (afb. 35). Deze tekst verwijst naar de 
dood, die geen onderscheid maakt tussen 
rijk en arm. In dat geval betreft het mis
schien een rouwschootsvel. De brede bies 
is typerend voor schootsvellen uit voorma

lig Nederlands-Indië. De rode kleur echter 
werd door veel loges gebruikt en vormt 
hier geen hulpmiddel bij een identificatie. 

In de collectie van het Historisch Muse
um te Rotterdam bevindt zich een schoots
vel dat eveneens het bespreken waard is. 
Het is gemaakt van witte zijde en omrand 
met een driedubbele bies (groen-wit-groen) 
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bijenkorf op dit schootsvel ons aan de 
maconnieke arbeid. Shakespeare vergelijkt 
bijen in zijn Henry V, 1:2 met de metselaars: 
'The singing masons building roofs of gold'. 
In de Vrijmetselarij herinnert de bijenkorf 
dan ook aan de loge en de maconnieke ar
beid. 9 Rondom de bijenkorf zien we op dit 
schootsvel de werktuigen waarmee de sym
bolische arbeid moet worden verricht. 

De vervaardiging en serieproductie 
van schootsvellen 

Aft>. 35. Schootsvel, mogelijk een rouwschoots
vel, 1800-1825. Zijde, geborduurd met metaal
draad, 40,5 x 36,5 cm. Collectie CMC 'Prins 

Frederik', Den Haag inv.nr. J55 

en zilverfranje. Het schootsvel werd bij 
aankoop in 1908 door het museum geda
teerd op ca. 1780. 

Centraal in de voorstelling staat een bij
enkorf, te midden van een aantal werktui
gen. Boven de bijenkorf staat een passer, 
bekroond met een strik, met daarachter een 
winkelhaak. Links van de bijenkorf zien we 
een schietlood en een waterpas; rechts een 
liniaal, een hamer en een troffel. Achter 
deze voorwerpen steken enkele acaciatak-
ken omhoog. Ook zien we twee knopen en 
de kwasten van het koord met (negen) kno
pen. De voorwerpen zijn gegroepeerd op 
een grasperkje tussen twee acaciatakken. 
Op de klep van het schootsvel is een Al
ziend Oog weergegeven. 

De bijenkorf werd voornamelijk weergege
ven op afbeeldingen van Franse oorsprong. 
De bijenkorf is een algemeen symbool van 
orde, nijverheid en gemeenschappelijke ar
beid. Na de Franse Revolutie werd hij ge
bruikt als symbool voor het volk en de een
heid, later als heraldisch motief van het hof 
van Napoleon. Vermoedelijk herinnert de 

De techniek waarmee het schootsvel werd 
vervaardigd, is in de loop der jaren veran
derd van de ambachtelijke productie van 
enkele stuks naar een (semi-gemechani-
seerde) serieproductie. Het leren schootsvel 
werd in het derde kwart van de 18 de eeuw 
aan de achterkant gevoerd met zijde en aan 
de voorkant voorzien van een bies. De 
voorkant van het schootsvel werd met de 
hand versierd met enkele maijonnieke sym
bolen, die werden vervaardigd uit eenzelf
de lint als het lint dat werd gebruikt voor de 
bies (afb. 10), dan wel in verf en inkt op het 
schootsvel werden aangebracht (afb. 12 en 
13). De linten voor het ombinden van het 
schootsvel waren van leer of zijde. Deze 
linten werden aan de achterzijde van het 
schootsvel op de voering vastgezet. Omdat 
deze linten te lijden hadden onder het in
tense gebruik (mechanische schade), zijn 
weinig schootsvellen met de originele lin
ten bewaard gebleven. 

Na ca. 1775 werd in de meeste gevallen 
op een wit zijden schootsvel een versiering 
aangebracht door middel van borduur-, 
schilder- of druktechnieken. Verreweg de 
meeste schootsvellen werden voorzien van 
een geborduurde voorstelling (afb. 17, 18, 
22 t/m 25, 27 t/m 29, 31, 33 t/m 35). Hier
bij werd voornamelijk gebruikgemaakt van 
zijdegarens, chenilledraad, goud- en zilver-
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draad, maar ook van diverse soorten galon, 
metalen lovertjes en franje. In enkele ge
vallen werden gefacetteerde glazen steen
tjes in de decoratie verwerkt. Sommige 
schootsvellen werden versierd met kleine, 
geheel uit metaal vervaardigde hangertjes 
of reliëfs, of applicaties van andere mate
rialen, alle in de vorm van diverse macon-
nieke symbolen. Om een geborduurde de
coratie voldoende stevigheid te geven, 
werden de naaisteken door de zijden bo
venlaag van het schootsvel en een linnen of 
katoenen tussenvoering gestoken. Vervol
gens werd aan de voorzijde de bies aange
bracht, eventueel gevolgd door een galon 
of franje. Ten slotte werd de achterzijde 
van het schootsvel voorzien van een zijden 
voering, zodat de afhechting van borduur
sel en naaiwerk onzichtbaar bleef. 

Na ca. 1780 werd een groot deel van de 
geproduceerde schootsvellen bedrukt met 
een voorstelling naar een prent en vervol
gens met de hand ingekleurd (afb. 15, 20, 
21)7° 

De vele schootsvellen die werden be
drukt naar een prent, bevatten helaas zelden 
de signatuur van de maker. De meeste En
gelse (en Amerikaanse) exemplaren zijn 
wél gesigneerd, maar op het continent 
werkte men doorgaans naar anonieme 
prenten. 71 

Waarschijnlijk werd een aantal van 
deze prenten niet specifiek ontworpen voor 
gebruik op schootsvellen, maar ook voor 
andere objecten. Dit valt af te leiden uit het 
feit dat de voorstelling op schootsvellen 
vaak doorloopt alsof de klep afwezig zou 
moeten zijn. Waar het Meesterschootsvel
len betreft, verstoort de omlaaghangende 
klep de voorstelling.72 In andere gevallen 
is de klep versierd met een kleinere prent 
en vormt ze wél een geheel met de rest van 
het schootsvel. 

Vermoedelijk bestond er een bloeiende 
handel in regalia tussen Frankrijk en Ne

derland. De vele schootsvellen met een 
identieke voorstelling die zowel in macon-
nieke collecties in Nederland als in Frank
rijk worden gevonden, wijzen op groot
schalige serieproductie van schootsvel-
ontwerpen. 

Een kleine groep schootsvellen werd 
met de hand beschilderd (afb. 12 en 16). 
Bij het vervaardigen van beschilderde 
schootsvellen werd vermoedelijk gebruik
gemaakt van sjablonen, om serieproductie 
op kleine schaal mogelijk te maken (afb. 
26). In de Verenigde Staten en Frankrijk 
zijn vierkante lappen stof uit het begin van 
de 19de eeuw bewaard gebleven, waarop 
borduurtekeningen voor schootsvellen zijn 
aangebracht.73 Mogelijk werden dergelijke 
lappen in Frankrijk geborduurd en ver
kocht, maar pas op de plaats van bestem
ming in een bepaalde vorm uitgesneden, 
gevoerd en met een bies (in de logekleur) 
omrand. Vermoedelijk werden ook be
drukte lappen pas in een later stadium ver
sneden en bewerkt. Dit zou de verschillen 
in grondvorm van schootsvellen met een 
identieke decoratie verklaren. 

In 1801 verscheen te Parijs de ritualen-
bundel Régulateur des Chevaliers Macons, 
ou les Quatre Ordres Supérieurs, suivant Ie 
Régime du Grand-Orient. Hierin werd op 
de titelpagina vermeld dat aan de totstand
koming van het werk had bijgedragen: 
'Brun, rue Saint Honoré n. 251, oü 1'on 
trouvera un assortiment de decors pour tous 
les grades'. In deze ritualenbundel werden 
geen regalia beschreven. 

In de 2de editie van het Manuel Maqon-
nique (1830, iste ed. 1820) - een publicatie 
waarin ritualen en regaüa van diverse gra-
denstelsels worden beschreven - staat op het 
titelblad vermeld dat ene Brun, een 'Mar-
chant de décorations', aan de uitgave heeft 
meegewerkt. Dit geeft aan dat de (modi-
sche) ontwikkeling van regalia mogelijk met 
commerciële bedoelingen werd gestuurd. 
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Ajb. 36. D. Sluyter (1811-1886), Model voor 
een vrijmetselaarsvoorschoot uit het dames

blad Penélopé uit 1826 

Een groot aantal loges hield er een vaste 
plaatselijke leverancier voor de mafon-
nieke regalia op na, zo blijkt uit bewaard 
gebleven kasboeken en kwitanties in de 
verschillende logearchieven. In een aantal 
gevallen werd de decoratie van een 
schootsvel echter verzorgd door echtgeno
tes of vrouwelijke familieleden van de 
leden van de Orde. Een groot aantal voor
beelden van buitengewoon kunstig uitge
voerd handwerk is bewaard gebleven in de 
collectie van de Orde, evenals exemplaren 
die aandoenlijk amateuristisch zijn uitge
voerd. 

In 1826 verscheen een borduurontwerp 
voor een schootsvel in het damesblad Pé-
nelopé, bedoeld om de dames - die niet be
kend waren met ma^onnieke symbolen -
enigszins te helpen. 74 De gravure toont een 
wit zijden schootsvel met afgeronde hoe
ken en een halfronde, rood zijden klep en 
rood zijden linten (afb. 36). Het schootsvel 
is omzoomd met een blauw getande rand 
en met goudfranje. Op de klep van het 
schootsvel is de letter 'G' aangebracht, om
geven door acaciatakken. Midden op het 
schootsvel zien we een ongewone combi
natie: een kolom, gekruist met allerhande 

werktuigen, waaronder passer en winkel
haak, hamer en troffel, waterpas en schiet-
lood, koevoet en maatstok. Hierboven is 
een vlammende ster afgebeeld, met links 
daarvan een ruwe steen en rechts een ku
bieke steen. In de collectie van het Amster
damse logegebouw bevindt zich het enige 
bekende schootsvel dat naar dit ontwerp is 
gemaakt. 7 5 

Maatregelen om uniformiteit in 
kleedgedrag te behouden 

De individualisering van het schootsvel 
werd door de groeiende verscheidenheid 
aan vormen en decoraties in de eerste helft 
van de 19de eeuw zó groot dat het schoots
vel meer werd gedragen als teken van on
derscheid dan als verenigend teken van 
lidmaatschap en broederschap. 76 De 
schootsvellen van de diverse leden van de 
Orde werden gaandeweg zó verschillend 
dat men zich bij bijeenkomsten aan deze 
verscheidenheid ging ergeren. In de editie 
van Ahiman Rezon uit 1807 werd vermeld 
dat al op 2 september 1772 in de Engelse 
Grootloge der Antients werd besproken dat 

'(...) several Brethren had lately appeared 
in public, with gold lace and fringe, to-
gether with many devices on their aprons, 
&c, which was thought inconsistent with 
the dignity, propriety, and ancient custom 
of the Craft 

RESOLVED AND ORDERED, 
That for the future, no Brethren, Grand Of-
ficers excepted, shall appear with gold lace, 
gold fringe, gold embroidery, or any thing 
resembling gold, on their Masonic clothing 
or ornaments.'77 

Riley noemt een kledingvoorschrift voor 
een processie op St. Jan van 1797, waar 
'the brethren are to attend the procession 
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with white stockings and aprons without 
ornaments'.7° 

In Engeland koos de 'United Grand 
Lodge' in 1813 voor uniforme regalia, om 
aan excessen een einde te maken en om 
eenheid te benadrukken. De vorm van de 
klep werd toen als driehoekig vastgelegd. 
Op 2 mei 1814 werd ook de decoratie van 
het schootsvel in voorschriften vast
gelegd.79 De aanduiding van de graad 
werd volgens de voorschriften niet langer 
bepaald door de stand van de klep van het 
schootsvel, maar door de hoeveelheid op 
het schootsvel aangebrachte rozetten. 

In Nederland was de decoratie van het 
schootsvel gevarieerder dan in Engeland, 
alleen al vanwege het gebruik van de ver
schillende logekleuren. Vanzelfsprekend 
begon men ook in Nederland deze ver
scheidenheid in kleding een storend ele
ment in de loge te vinden. Op 3 oktober 
1772 meldden de notulen van de Loge 
'L'Union Provinciale' te Groningen, dat 

'(...) door den agtbaren Meester gepropo-
neerd zijnde dat men in Meesters Loge, en 
wel voornamelijk, als er Receptien geschie
den, plegtig diende gekleed te zijn, en dat 
zijn Agtb[are] daarom nodig oordeelde, dat 
er een aparte Tablié gebruykt wierd, so is 
eenparig besloten dat de broeders welke 
voortaan tot Meesters gerecipieerd zullen 
worden, zig zullen hebben te verzien van 
zodanige tabliers als bij de Loge Astrea in 
gebruik is, en waarvan door de broeder 
Helmolt een model is mede gebracht.'°° 

J. Helmolt was één van de oprichters van 
de Groningse loge en op dat moment secre
taris. l Hij was vermoedelijk als visiteur in 
de Loge 'L'Astree' te Utrecht geweest en 
had daar een schootsvel gekregen. De 
Meesters werd verzocht het nieuwe 
schootsvel zo spoedig mogelijk aan te 
schaffen. 2 

Diverse kledingvoorschriften en boete
regelingen werden in de logewetboeken 
opgenomen om het kleedgedrag binnen de 
loge te regelen. In de logewetten van de 
Loge 'Silentium' te Delft uit 1801 werd het 
kleedgedrag als volgt geregeld: 

'art. 6: 
Alle de broeders zullen niet dan behoorlijk 
gekleed, met een tablier, witte handschoe
nen en zijgeweer in de Loge worden gead-
mitteerd. 
art. 7: 
(...) de Couleuren waarmee de loge zich on
derscheid zyn (...) rood, wit en korenblauw 
(...) 
art. 19: 
Elk nieuw aangenomen lid is gehouden 
zich te voorzien van een tablier conform 
het aangenomen kostuum der Loge, en be
taald hiervoor aan den Thesaurier f 4,-. ' ° 3 

Jegens buitengewone leden waren de regels 
minder streng. Op 12 september 1806 werd 
een voorstel gedaan waarin werd bepaald 
dat extraordinaire leden, reizende leden of 
leden die aan het leger verbonden waren '... 
niet verplicht zijn zig te voorzien van een 
Tablier conform 't aangenomen costuum 
der Loge, maar kunnen volstaan met dat 't 
welk zij bezitten'. 4 In 1807 werd hieraan 
toegevoegd dat visiteuren tegen een ver
goeding van 4 gulden een schootsvel kon
den krijgen indien zij kleding in de juiste 
logekleuren wensten te dragen. 5 

Werd eenmaal een kledingvoorschrift 
gegeven, dan werd er door middel van een 
boeteregeling op toegezien dat de leden 
zich eraan hielden. Op 5 oktober 1758 
noemt het reglement van de Loge 'La Phi-
lantrope' een bedrag van '12 sols' als boete 
voor het niet juist gekleed in de loge ver
schijnen. " Op 7 november 1772 wordt in 
de Loge 'L'Union Provinciale' voor het 
vergeten van het schootsvel 11 stuivers 
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boete gerekend. 7 De Loge 'Silentium' te 
Delft hield in 1801 rekening met de porte
monnee van de leden. Voor het vergeten 
van het schootsvel rekende de loge 1 gul
den, voor het vergeten van een paar hand
schoenen 11 stuivers. Dit tarief gold voor 
loge-officieren; gewone leden werd slechts 
de helft berekend. Op het vergeten van de 

kleding bij het vieren van St. Jan stond ech-
0 0 

ter een dubbele boete.00 

Dergelijke maatregelen waren echter in 
handen van de individuele loges; in Neder
land nam het Hoofdbestuur geen maatrege
len om het kleedgedrag in te perken, zoals 
dat in Engeland wél gebeurde. Tot het mid
den van de 19de eeuw was in Nederlandse 
loges dan ook een grote verscheidenheid 
aan schootsvellen te zien. In de verzamelin
gen van de Orde zijn vele exemplaren uit 
de periode 1800-1850 bewaard gebleven, 
die vermoedelijk van Franse makelij zijn 
en blijk geven van een rijke, barokke 
smaak. 

Als gevolg van de verandering in heer
sende modes keerde de soberheid in de 
ma^onnieke kleding in Nederland pas in de 
tweede helft van de 19de eeuw enigszins 
terug. Deze tendens werd verder gestimu
leerd door de ontwikkeling van de geome
trische symboliek van het schootsvel in het 
laatste kwart van de 19de eeuw. De geome
trische vormen van driehoek en vierkant in 
de klep en het fond van het schootsvel kun
nen immers alleen worden benadrukt in
dien een eventuele decoratie aan deze vor
men ondergeschikt is en het totale beeld 
niet verstoort. 

Pas in 1926 werd op het Meestercon
vent voorzichtig de aandacht gevestigd op 
het gebrek aan uniformiteit. 9 In het Ritu
aal-192 8 werd door het Hoofdbestuur uit
eindelijk het volgende standpunt geformu
leerd: 

'Teneinde geleidelijk tot eenheid te komen, 

zal het Hoofdbestuur het op prijs stellen 
wanneer in den vervolge in alle Loges 
onder het Gr[oot]0[osten] der Nederlanden 
aan nieuw aan te nemen Leerlingen slechts 
schootsvellen worden uitgereikt van het 
door het Hoofdbestuur aangenomen [vier
kante] model. Deze schootsvellen zijn wit, 
omzoomd met band van azuur en hebben 
banden van dezelfde kleur. Wanneer de 
B[roeders] om piëteitsredenen de voorkeur 
geven aan een schootsvel van een ander 
model, b.v. omdat het afkomstig is van een 
familielid of vriend, hun voorgegaan naar 
het Efeuwig] 0[osten], of van hun Moeder
loge, dan zal daartegen nimmer bezwaar 
worden gemaakt.'9° 

De ruime en allerminst dwingende formu
lering van deze voorschriften heeft ertoe 
geleid dat het kleedgedrag in sommige 
loges nog altijd een gemengd beeld op
levert. 

Besluit 

Verwarrend bij het bestuderen van schoots
vellen is het feit dat vorm, materiaalge
bruik, decoratietechnieken en iconogra
fische thema's soms in verschillende stadia 
van ontwikkeling op één schootsvel te vin
den zijn. Het kwam immers maar al te vaak 
voor dat een nieuw schootsvel werd uitge
voerd in een ouderwets vormtype met een 
voor de desbetreffende periode uiterst mo
derne decoratie. Daarnaast is het niet on
denkbaar dat een oud schootsvel op een ge
geven moment werd 'vermaakt' of alsnog 
van een decoratie werd voorzien, om het 
aan de heersende mode aan te passen. 

De ontwikkeling van het schootsvel 
lijkt als het ware een cirkel te hebben be
schreven: van het ontbreken van decoratie 
in zijn vroegste vorm naar een steeds rijker 
gedecoreerd exemplaar, om langzaamaan 
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terug te keren naar soberheid. Het schoots- schootsvellen met een rijke decoratie -

vel toont tegenwoordig niets meer van de waarvan de beeldentaal hun dragers telkens 

smaak of de welvaart van zijn drager, zoals weer herinnerde aan de maconnieke my-

in de 18de en de 19de eeuw. Het is daar- then - zijn nu 'museumstukken' . Hiervan 

mee - zoals ook in zijn vroegste vorm - zijn vele schitterende voorbeelden te zien 

geen teken van onderscheid, maar juist een in het Cultureel Maconniek Centrum 'Prins 

teken van géén onderscheid. De vele Frederik' te Den Haag. 

Noten 

1 In diverse (tentoonstellings)catalogi worden schootsvellen getoond en beschreven: Bespangled, 
painted and embroidered. Decorated Masonic Aprons in America 1790-1850 (Lexington 
1980), Een eeuw Vrijmetselarij in onze Gewesten 1740-1840 (Brussel 1983), Fragments Im-
pressionées. Tabliers maconniques des XVIIIème et XlXème Siècles (Turijn 1991), Freimaurer. 
Solange die Welt besteht (Wenen 1992), De vrijmetselarij en Europa van de 18de eeuw tot 
heden (Brussel 1993), La Franc-Maconnerie (Bordeaux 1994), Material Culture of the Ameri
can Freemasons (Lexington 1994), La Franc-Maconnerie. L'avenir d'une tradition (Tours 
1997). De in deze catalogi gegeven informatie is helaas niet altijd juist, vooral waar het gaat om 
datering van schootsvellen en toeschrijving aan een bepaalde graad. Wel bevatten ze belangrijk 
beeldmateriaal. 

2 Riley 1941, blz. 4. Op 20 januari 1708 vermeldden de notulen van een operatieve loge, 'Aln-
wick Lodge' in Northumberland, dat '... for the future, noe Member of the said Ma[ste]r[s], 
Wardens or fellows should appear at (any) or the Lodge to be kept on St. John's day in 
Christm(ass) without his apron & Common Square fixed in the belt thereof...' (Gould's History 
1958, dl. n , blz. 126). 

3 Als deze knoop niet werd gemaakt over de klep, maar onder de klep, staken de uiteinden van de 
knoop onder de klep uit. Het Engelse type schootsvel dankt aan de knoop op de buik, waarmee 
het schootsvel werd vastgemaakt, vermoedelijk zijn tassels: twee onder de klep uitstekende lin
ten, waaraan zeven kleine metalen kettinkjes hangen, met aan ieder uiteinde een metalen balletje 
(Rylands 1892, blz. 181). Deze worden vanwege hun aantal, zeven stuks, ten onrechte in ver
band gebracht met de zeven vrije kunsten (zie Pick/Knight 1955, blz. 38). 

4 Riley 1941, blz. 11-12. 
5 Van Tongeren 1938, blz. 164. 
6 Tussen 1723 en 1743 verschenen te Amsterdam de elf Franstalige delen van het werk. Daarnaast 

verscheen een Nederlandse vertaling bij Abraham Moubach: Naauwkeurige beschrijving der 
uitwendige Godsdienst-plichten (...), 's-Gravenhage/Amsterdam/Rotterdam, (zes delen) 
1727-1738. 

7 Naauwkeurige beschrijving 1738, hier geciteerd uit Croiset van Uchelen 1961, blz. 91. Het werk 
spreekt van de 'marques et ornaments' van de vrijmetselaar. De Catechisme des Francs-Macons 
(1744) herhaalt deze tekst. Zie Gabanon 1744, blz. 14. 

8 Rylands 1892, blz. 180. 
9 Boerenbeker 1964, blz. 66. 
10 Archief GON, inv.nr. 41.6, Archief Loge 'La Bien Aimée' te Amsterdam, Notulenboek I, Instel

lingen van de Loge van ouds genaamd La Paix en thans La Bien Aimée, 16 december 1756: In
structie voor den Br. Meubelmeester bij hem en zijn adj. te observeren, art. 9. 

11 Archief GON, inv.nr. 41.6, Archief Loge 'La Bien Aimée' te Amsterdam, Notulenboek I, Instel
lingen van de Loge van ouds genaamd La Paix en thans La Bien Aimée, 25 maart 1757: Origi-
neele Instructies voor den Broeder Ceremonie Meester. 

12 Archief GON, inv.nr. 170 B, Archief Loge 'La Vertu' te Leiden, Meubelen Gereedschappen 
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toebehorende aan de achtbare Loge la Vertu: 1769, 28 november 1770, 4 mei 1774 en 17 april 
1805. Men kan ervan uitgaan dat een grote hoeveelheid schootsvellen voor ca. 10-20 leden in 
een dergelijke inventaris zou worden opgenomen. 

13 Engelberts 198e, blz. 10, blz. 47. 
14 Boerenbeker 1964, blz. 68-69. 
15 In Frankrijk ontstonden hierop twee varianten: een zeer kleine driehoekige en half-cirkelvor

mige klep, die beide de suggestie wekken dat ze uitsluitend werden aangebracht om een traditie 
te handhaven. Dit kleine kJepformaat was kenmerkend voor Franse schootsvellen uit de periode 
1775-1850, maar kwam in Nederland onder invloed van de Franse maconnieke mode eveneens 
voor. 

16 Veel portretten waarop de eerste Engelse vrijmetselaren in regalia zijn afgebeeld, bevinden zich 
in het museum in 'Freemasons Hall' in Londen (Cat. Londen 1938). De meeste hiervan zijn ech
ter ongedateerd of vermoedelijk post mortem geschilderd. De catalogusbeschrijvingen van deze 
portretten zijn onvolledig, zodat de gegevens moeilijk zijn na te gaan. Vroege voorbeelden van 
schootsvellen met een bies en tassels zijn te vinden op een serie porseleinen beeldjes die zouden 
dateren uit de periode 1743-1744 en worden toegeschreven aan Johann Joachim Kandler 
(1706-1775), ontwerper voor porseleinfabriek Meissen (Cat. Stockholm 1953, blz. 48). Omdat 
de vele verschillende beeldjes de indruk wekken niet allemaal van dezelfde hand te zijn, bestaat 
de mogelijkheid dat enkele exemplaren in een latere periode werden vervaardigd in de stijl van 
Kandler. 

17 Zie ook: Diener 1969, 09, afb. 4. Hier geeft Diener een tekening naar een portret van lord Bla-
ney (Grootmeester 1764-1766), waarop een schootsvel met een gekleurde klep, een brede bies 
en tassels is afgebeeld. Het portret zou dateren uit 1764. 

18 G. Kloss: Bibliographie der Freimaurerei, Frankfurt 1844, vermeldt onder nr. 262: 'Sendschrei-
ben eines Freymaurers an Mylord Robert Truell, einem Mitglied der Gesellschaft der Blauderer, 
über die Ausschliessung des schonen Geschlechts aus der Gesellschaft der F.M.' (Aus dem 
Engl.), Halberstadt 1741. 

19 Knoop/Jones/Hamer 1945, blz. 151. 
20 Knoop/Jones/Hamer 1945, blz. 152. 
21 Worts meent dat de eerste vormen van decoratie op het schootsvel te zien waren in 1730. Tussen 

1740 en 1790 zou het verschijnsel zijn toegenomen (Worts 1961, blz. 134). Boerenbeker sluit 
zich hierbij aan (Boerenbeker 1964, blz. 68). 

22 De verhouding tussen het formaat van de klep en het formaat van de rest van het schootsvel 
wekt de suggestie van een klein formaat, zoals dat later gebruikelijk zou worden. 

23 Vertaling door de auteur. 'Dans ces assemblees solemnelles chaque Frère a un tablier fait d'une 
peau blanche, dont les cordons doivent aussi être de peau. Il y en a qui les portent tous unis, 
c'est-a-dire, sans aucune ornement; d'autres les font border d'un ruban bleu. J'en ai -vu qui por-
toient, sur ce qu'on appele la bavette, les attributs de 1'Ordre qui sont, comme j 'ai dit, un 
Equiere & un Compas' (Perau 1744. blz. 39-40). 

24 Volgens het onderschrift verscheen ze te Parijs: 'Dessiné par la Marquise *** et gravé par 
Madem.elle ****'. Volgens het onderschrift hing het verschijnen samen met de Catéchisme des 
Francs-Macons van Leonard Gabanon (= Louis Travenol) in 1744: 'Dedié au tres galant, tres 
sincère et tres véridique Frère profane Leonard Gabanon, Auteur du Catéchisme des Francs-
Macons'. In 1745 werd de prentenreeks gekopieerd en heruitgegeven onder de titel: Les Cou-
tumes des Francs Macons Dans leurs Assemblees Principalement pour la Réception des Ap-
prenlifs et des Maitres, tout nouvellement et sincerement de'couvertes. Volgens het onderschrift 
verschenen ze ditmaal te Leipzig en waren ze van de hand van Johann Martin Bernigeroth 
(1713-1767). Deze versie van de prentenreeks werd meermalen gereproduceerd, voorzover be
kend in 1766, 1770, 1780, 1787, 1790, 1809 en 1812. De inrichting van het vertrek, de kleding 
en de haardracht van de aanwezigen werden daarbij aangepast aan de heersende mode. In 1744 
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werd de originele prentenserie gereproduceerd in spiegelbeeld, wat tot verwarring over de bij 
het ritueel in te nemen posities en de weergave van de Tableaus kan hebben geleid. In 1744 en 
1757 verschenen zelfs spotversies van de reeks, waarbij de aanwezige vrijmetselaren werden 
voorgesteld als dieren (zie Beyer 1930, blz. 229-246). 

25 De uitgebeelde handelingen spelen zich af in een contemporain vertrek. Behalve het Tableau, de 
kandelaars en een troonhemel boven de zetel van de Meester der Loge, zijn geen specifiek 
maconnieke elementen in de inrichting van het vertrek te identificeren. De vroegste bijeenkom
sten van loges vonden immers plaats in gehuurde ruimtes, die voor de gelegenheid werden op
getuigd. Meestal werd een ruimte gehuurd in een herberg, wat de mogelijkheid bood de maaltijd 
ter plaatse te nuttigen. De bedienden en de herbergier werden meestal 'bij communicatie' inge
wijd, zonder uitvoerig ritueel. 

16 Vertaling door de auteur. '(...) on dresse un Autel, qui n'est autre chose qu'une Table couverte 
d'un tapis, ou 1'on copie quelques-unes des Figures du plancher. Sur ce tapis on met Ie tablier 
des Apprentifs, qu'on pend au dehors de 1'Autel. Du cóté qui regarde Ie Midi, on brode sur Ie ta
blier quelqu'une des Figures du plancher, suivant son gout' (Laduran 1747, blz. 173). 

27 Het frontispiece van Les Francs-Macons Ecrasés (1747) toont een afbeelding van de hand van 
Simon Fokke (1712-1784), een kunstenaar die diverse maconnieke afbeeldingen vervaardigde. 
De signatuur van Fokke ontbreekt op deze Tableaus, maar aangenomen mag worden dat hij be
halve het frontispiece ook de overige afbeeldingen in deze uitgave verzorgde. Op de voorplaat 
zien we op de achtergrond een instortend gebouw, met werklui die van de instortende steigers 
vallen terwijl een menigte toekijkt. Op de voorgrond staat een zichtbaar aangedane vrijmetse
laar, die zijn verschoven pruik tracht te fatsoeneren. Aan zijn voeten ligt een gebroken passer 
tussen overige werktuigen. De weergegeven vrijmetselaar is vermoedelijk een Voorzittend 
Meester. Hij draagt een halslint met een winkelhaak; zijn hoed valt van zijn hoofd. Hij draagt 
zijn (ongedecoreerde!) schootsvel met de klep omlaag. Aan de klep is een knoopsgat aange
bracht. 

28 Vertaling door de auteur. Tour Ie tablier pendu alors, il n'a que quelqu'une des Figures du plan
cher, au choix de ceux qui Ie brodent; & il est seulement comme Ie Drapeau qui indique la 
qualité de ceux pour qui 1'on tient loge' (Laduran 1747, blz. 221-222). 

29 In de Resolutiën van de Groote Loge van 18 december 1757 werd de bepaling opgenomen dat 
'de leerlingen onderscheiden (zullen) worden met een ongevoerd voorschoot, aangebonden [om 
het middel] met linten van de couleur der Loge' (Boerenbeker 1964, blz. (><)). Deze formulering 
wekt het vermoeden dat het schootsvel bij de inwijding tot Gezel of Meester werd afgebiesd. 
Het reglement van de Loge 'La Vertu' bevestigt dit: 'De kandidaat ontvangt als Leerling niets 
dan een ongevoerd schootsvel, maar een gevoerd wanneer hij zich doet ontvangen [= ingewijd 
wordt] als Leerling en Gezel [betalende voor de voering 50 Holl: gouden sols].' De tekst tussen 
[ ] is geschreven in een ander handschrift (Archief GON, inv.nr. 170 B, Archief Loge 'La 
Vertu', Constitutieboek: Reglement des Frères Macons de la constitue Loge La Vertu fait Ie 
8 Mois 1758, Reglement punt 8). Vertaling door de auteur. 'Le Recipien ne recois qu'un Tablier 
non doublé comme Apprantif, mais quand il se fait recevoir Apprantif et Compagnon doublé [en 
paijant la doublure avec 50 sous argent Holl: (...)]. Het omzomen van het schootsvel was in deze 
loge dus verbonden aan de bevordering tot Gezel. Ook uit latere gegevens blijkt dat niet in 
iedere graad eenzelfde schootsvel gedragen werd. In de Loge 'De Eendracht' te Rotterdam was 
dit het geval. In 1798 werd bepaald dat men bij de aanneming als Leerling voor het schootsvel 
2 gulden moest betalen (Archief GON, inv.nr. 23.3, Archief Loge 'De Eendracht' te Rotterdam, 
Commentaar tot het rediveren van de bijzondere wetten, hoofdstuk IV, artikel 11). Dit betrof 
waarschijnlijk een ongevoerd schootsvel, omdat de prijs erg laag is. De bevordering tot Gezel 
wordt hier niet genoemd. Bij de verheffing tot Meester moest voor het schootsvel wel 6 gulden 
en 10 stuivers worden betaald (Archief GON, inv.nr. 23.3, Archief Loge 'De Eendracht' te Rot
terdam, Commentaar tot het rediveren van de bijzondere wetten, hoofdstuk IV, artikel 18). Hier-
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voor kreeg men waarschijnlijk een gevoerd en gebiesd schootsvel. Gezien de hoogte van het be
drag was het schootsvel mogelijk ook anderszins gedecoreerd. Van 30 januari 1799 dateert een 
rekening voor het leveren van zijde 'voor de Tablier voor de Z[eer] A[chtbare] M[eester] in der 
tijd' (Archief GON, inv.nr. 23.8, Archief Loge 'De Eendracht' te Rotterdam, Rekening nr. 11). 
Hiervoor werd 4 gulden en 1 stuiver gerekend. Dit bedrag doet vermoeden dat de Voorzittend 
Meester een schootsvel met een ander uiterlijk of een andere decoratie kreeg dan de gewone 
Meesters der Loge. 

30 Vertaling door de auteur. 'Chaque Membre de l'Ordre a un tablier affecté a sa Dignité, ou a sa 
Classe. Le Maïtre de la Loge porte une caisse de tambour, faite parchemin, pendue a son col 
avec une gance de soie bleue. La baguette a battre la caisse, doit être peinte sur son tablier. Les 
grands Dignitaires ont aussi leurs tabliers particuliers, & portent au col une gance de soie bleue, 
comme celle du Maïtre' (Laduran 1747, blz. 179-180). 

31 Vertaling door de auteur. 'Pour ce qui est du Tablier que chaque Frère porte. il diffêre suivant sa 
Dignité, comme nous 1'avons déja dit. Il est le même dans tous les Loges. Le Mattre de la Loge 
est le seul qui le change, suivant la diversité des Assemblees; desorte qu'a la réception des 
Frères Servans, il en porte un fait d'une certaine maniere, & qu'il en met d'autres facons, sui
vant qu'il tient Loge des Apprentifs, Compagnons, Maitres, ou Ecossois. On change aussi de-
même le tablier qu'on met sur le tapis de 1'Autel, & qu'on pend dans 1'intérieur de la Figure. A 
la réception d'un Frère Servant, le Maïtre de la Loge porte un tablier sur quoi est brodée la ba
guette a baittre la Caisse, qui marque un ordre de Maïtre actuellement donné aux Frères' (La
duran 1747, blz. 221-222). 

32 Crowe meldt dat schootsvellen met functietekens al in 1760 werden geïntroduceerd in Schot
land (Crowe 1892, blz. 31, verwijst naar Murray Lyons History, blz. 186-187). 

33 Vervolgens kan men zich afvragen of deze (al dan niet fictieve) tekst de ontwikkeling van deco
ratie op het schootsvel wellicht heeft gestimuleerd. 

34 Zoals aangegeven in het vorige artikel, noot 59, hieronder steeds geciteerd uit een latere editie 
van het werk: Le Nouveau Catéchisme des Francs-Macons uit 1749. 

3 5 Vertaling door de auteur. 'Tous ces Frères en charge, & tous ceux qui composent 1'Assemblee, 
portent des Gants, & un Tablier de peau blanche; c'est 1'uniforme indispensable en Loge. Sou
vent celui du Grand-Maïtre est doublé en plein d'un Taffetas bleu, & les Surveillants ont le leur 
bordé tout autour d'un ruban de pareille colour: mais dans plusieurs Loges ils obmettent cette 
magnificence, ou par humilité, ou par oeconomie (...). Les Officiers ne se distinguent des autres, 
que par différants attributs qu'ils portent au col, a la boutonnière, & qui sont répétés avec un 
petit Ruban, ou Gordonnet bleu sur le revers de la bavette de leur Tablier' (Gabanon 1747, blz. 
35-36). 

36 Verderop in de tekst wordt dan het kleedgedrag bij de tafelloge beschreven: 'Niemand draagt 
een Schootsvel' ('Personne n'a de Tablier', Gabanon 1747, blz. 102). Het lijkt niet meer dan een 
praktisch gebruik bij het tafelen het schootsvel achterwege te laten. 

37 Het tevens in Wolson 1751 afgebeelde Tableau werd als voorbeeld gebruikt voor veel macon-
nieke decoratieve objecten, waaronder glazen (zie Engelberts 1986, afb. 120). 

38 Vertaling door de auteur. 'Le Tablier est une peau blanche doublée de soie, bordée d'un ruban; 
on peut mettre dessus quelques attributs de 1'ordre, comme le triangle, & 1'equerre. fig. 4. Les 
gands sont de la forme de ceux dont se servent les Prophanes, un Frère ne peut pas travailler 
sans avoir dans les mains. fig. 5' (Wolson 1751, blz. 103-104). 

39 Rylands 1892, blz. 181; Riley 1941, blz. 14; Thorp z.j., blz. 7. 
40 Hier werd gebruikgemaakt van de editie uit 1764, waarin de tekst ongewijzigd bleef (Jachin and 

Boaz 1764, blz. 4). Het is overigens opmerkelijk dat hier als 'Emblems of the Order' niet de ge
bruikelijke 'Square and Compass' worden genoemd, maar 'Rule and Compass' (vriendelijke 
mededeling van dr. J.A.M. Snoek). 

41 Pott 1961, blz. 19. 
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42 De beschrijving in de tentoonstellingscatalogus dateert het schootsvel op het midden van de 
18de eeuw, maar op grond van de hiervóór aangevoerde argumenten lijkt deze datering onjuist. 

43 De beschadigingen in het schootsvel lijken op schade veroorzaakt door (muizen)vraat, geken
merkt door de ronde, gladde randen van de ontstane gaten. Aangevreten zijde zou rafels verto
nen. 

44 Tot voor kort werd aangenomen dat de meeste schootsvellen dateren uit de periode na 1775. 
Veel inventariskaarten van schootsvellen in de verzamelingen van de Orde vermelden een date
ring die in het kader van nieuwe gegevens onjuist lijkt. Er was weinig bekend over de ontwikke
ling van het schootsvel, waardoor een betrouwbaar referentiekader ontbrak. Van schootsvellen 
die vóór de Tweede Wereldoorlog in de verzamelingen werden opgenomen, zijn in de oorlogs
periode de herkomstgegevens meestal verloren gegaan. Van schootsvellen die sindsdien in de 
verzamelingen zijn opgenomen als gevolg van aankoop, schenking of legaat, was de oorsprong 
vaak niet te traceren. Een herdatering van de volledige collectie schootsvellen aan de hand van 
recente laatste onderzoekgegevens zou vermoedelijk tot nieuwe inzichten en accuratere datering 
kunnen leiden. 

45 Op veel prenten uit de laatste helft van de 18de eeuw wordt het grote, ongedecoreerde formaat 
schootsvel afgebeeld, terwijl het kleine, gedecoreerde formaat ten tijde van de productie van de 
desbetreffende prenten al lang gebruikelijk was. Dit kan twee oorzaken hebben. Beeldmateriaal 
uit de periode 1745-1775 greep veelal terug op Les Free Massons of de prentenreeks Assemblee 
des Francs-Macons. Vooral indien de maker van de prent zelf geen vrijmetselaar was, zal hij 
niet op de hoogte zijn geweest van recente ontwikkelingen en was hij gedwongen gegevens te 
kopiëren van oudere (voorbeeld)prenten in zijn eigen collectie. Het is echter ook mogelijk dat 
men bewust besloot het oude type schootsvel af te beelden, omdat men de symbolische beteke
nis van het schootsvel wilde benadrukken, niet de welstand, smaak of ijdelheid van de eigenaar. 

46 Pick/Knight 1955, blz. 47-48. 
47 Boerenbeker 1964, blz. 70. 
48 In de tweede helft van de 19de eeuw zette zich vervolgens een versobering van decoratie in 

gang, waarbij de verhalende voorstellingen werden vervangen voor voorstellingen van slechts 
enkele symbolen. In dergelijke voorstellingen zijn de maconnieke mythen niet zichtbaar ge
maakt, maar refereert een eenvoudige afbeelding of zelfs een enkel werktuig aan de mythen. 
Deze versobering ging gepaard met het ontwikkelen van de geometrische vormsymboliek van 
het schootsvel, met name na het verschijnen van het Rituaal-1865. Aan het hier genoemde sche
ma kan een volgende fase worden toegevoegd: (5) Terugkeer naar soberheid en ontwikkeling 
geometrische symboliek, 1850-1900. Uiteindelijk is er sprake van het langzamerhand verdwij
nen van decoratie. Moderne schootsvellen zijn vaak ongedecoreerd of alleen versierd met een 
eenvoudige passer en winkelhaak, een enkel symbool dat refereert aan de logenaam en/of een
voudig functieteken. 

49 De ontwikkeling van logenamen wordt beschreven in Van Peype 1978. 
50 Hanrath e.a. 1971, tegenover afb. 40. 
51 Hanrath e.a. 1971, tegenover afb. 40. 
52 Hanrath e.a. 1971, tegenover afb. 40. 
53 Een vroeg voorbeeld van de getande rand rondom het Tableau is te vinden op de Engelse gra

vure 'A Key' uit 1742, van de hand van George Bickham jr. (gest. 1758), afgebeeld in Chet-
wode Crawley 1905, tussen blz. 140-141. 

54 Pott 1961, blz. 75-76. 
55 De zon en de maan zijn twee Grote Lichten die in de Bijbel genoemd worden (Gen. 1 : 16). In de 

Vrijmetselarij herinneren de zon, de maan en de passer (het symbool van de Meester) aan de 
tekst: "... gelijk de zon de dag verlicht en de maan de nacht, zo verlicht en regeert de Meester de 
Loge'. 

56 In Prichards Masonry Dissected (1730) werd niet de acacia (Acacia Arabica), maar de cassia 
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(Cassia Fistula) genoemd. De Ark des Verbonds en de doornenkroon zouden zijn gemaakt van 

acaciahout. 
57 Cat. tent. Wenen 1992, blz. 465. 
58 Pott 1961, blz. 76-77. 
59 De schedel met dijbeenderen refereert aan de geboorte. 
60 Tijdens de inwijding werden passen over het lijk gemaakt om te zien of het lijk ging bloeden in 

de nabijheid van de veronderstelde moordenaar. Het lijk van Hiram bevindt zich op dat moment 
in de tempel. 

61 Een pentagram of vijfpuntige ster verwijst in de bouwsymboliek naar de gulden snede, in de ge
tallensymboliek naar het getal vijf en in de lichtsymboliek naar de ster. 

62 Larudan 1747, blz. 179-180. 
63 Boerenbeker 1991, blz. 150-153. 
64 Archief GON. inv.nr. 170 B, Archief Loge 'La Vertu' te Leiden, Quitantien Rakende de loge La 

Vertu Juni 1765 t/m 1782 (integraal) en 1783 t/m 1822 (een bloemlezing), nr. 1807-31. 
65 In het Svenska Frimurare Ordens Museum te Stockholm bevindt zich een schootsvel, vermoe

delijk dat van een Grootvertegenwoordiger van de Orde, dat de nodige overeenkomsten met 
deze Hoofdbestuursserie vertoont (Cat. Stockholm 1953, afb. 70, blz. 80). 

66 De zon komt vaker voor in functietekens van de Redenaar, maar is ook een gebruikelijk sym
bool op het schootsvel van een Voorzittend Meester of een Grootmeester. 

67 Het is waarschijnlijk dat de prins het schootsvel gedurende een lange periode heeft gedragen. De 
late datering van de prent spreekt daarom de datering van het schootsvel niet tegen. In de catalo
gus van de maconnieke nalatenschap van prins Frederik worden diverse schootsvellen genoemd 
die gelijkenis vertonen met de hierboven beschreven serie. Onder 'Tabliers' werd opgenomen: 
een schootsvel van 'Wit leder; met randen en klep van licht-blauwe zijde. De klep is versierd 
met gouden pennen die zich kruisen, 't Geheel omzoomd met gouden franje' (Beschrijving der 
verzamelingen 1884, 'Tabliers', nr. 6). Een schootsvel van 'Wit leder met lichtblauw zijden 
klep, omgeven met gouden franjes en bezaaid met gouden sterren' wordt eveneens vermeld (Be
schrijving der verzamelingen 1884, 'Tabliers', nr. 13). Aan deze omschrijving voldoet inv.nr. 
801 uit de verzamelingen van de Orde. Ten slotte wordt een schootsvel van 'Wit leder, blauw 
satijnen klep met gouden sterren, omgeven door gouden franje' beschreven (Beschrijving der 
verzamelingen 1884, 'Tabliers', nr. 21). 

68 Als we hiervan uitgaan, kan het tetragram (de naam van God, het heilige woord) ook als asso
ciatie met heilige (Frans: 'sainte') en daarmee als een verwijzing naar de logenaam worden 
geïnterpreteerd ('sint'). 

69 Croiset van Uchelen 1960, blz. 22, verwijst naar G.W. Bullamore's artikel in Ars Quatuor Coro-
natorum, XXXVI (1923). 

70 Riley: 'The Masonic Apron', 1941, blz. 13. Diverse auteurs zijn van mening dat de bedrukte 
schootsvellen al na 1760 verschenen (Worts 1961, blz. 134; Boerenbeker 1964, blz. 70). In de 
collectie van de Orde zijn echter geen bedrukte schootsvellen aangetroffen die werden gedateerd 
vóór 1775. 

71 In Cat. Lexington 1994, blz. 288-291, Appendix II, is een lijst opgenomen met gegevens over 
alle bekende Amerikaanse en Engelse graveurs. Helaas vormt deze geen hulpmiddel bij onder
zoek naar Nederlands materiaal. 

72 Rylands wijst erop dat rond 1780 waarschijnlijk ook bedrukte zakdoeken in de mode kwamen, 
waarvan er maar weinig bewaard bleven. De vierkante vorm van de bedrukte versiering van het 
schootsvel, die immers vaak ook onder de klep doorloopt, maakt dit aannemelijk (Rylands 1892, 
blz. 178). 

73 Zie: Cat. Lexington 1994, blz. 112; Cat. Veiling Parijs 1984, lot.nr. 618. 

74 Landwehr 1978, blz. 83-94. De prent werd voorzien van uitgebreide instructies over de te ge

bruiken borduurtechnieken. 
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75 Het is afkomstig uit het bezit van Daniel Muysson, lid van de Loge 'De Drie Kolommen' te Rot
terdam tussen 1877 en 1910. Vermoedelijk was hij niet de oorspronkelijke eigenaar van het 
schootsvel. 

76 Boerenbeker 1964, blz. 71. 
77 Dermott 1807, blz. 90-91. 
78 Riley 1941, blz. 7. 
79 Boerenbeker 1964, blz. 71. 
80 Groninger Archieven, inv.nr. 426.8, Archief Loge 'L'Union Provinciale', Notulen van de Loge 

L'Union Provinciale 4 december 1771 t/m 1 mei 1773: 3 oktober 1772. 
81 Over deze Helmondt zijn geen persoonsgegevens opgenomen in het ledenbestand van het GON; 

wel wordt verwezen naar inv.nr. 647-2: brieven d.d. 11 april 1772. 
82 Toen op 6 februari 1773 toch enkele leden in de loge verschenen met vreemde schootsvellen, 

brachten deze 'tot verschoning' in dat ze in een andere loge waren aangenomen en dus geen 
schootsvellen van deze loge hadden. Hierop werd besloten dat in ieder geval alle vaste Broeders 
nu het uniforme schootsvel moesten aanschaffen (Groninger Archieven, inv.nr. 426.8, Archief 
Loge L'Union Provinciale', Notulen van de Loge L'Union Provinciale 4 december 1771 t/m 
1 mei 1773: 6 februari 1773). 

83 Gemeentearchief Delft, Archief Loge 'Silentium' te Delft, doos 2, Wetten en Reglementen 
20 december 1801. 

84 Gemeentearchief Delft, Archief Loge 'Silentium' te Delft, doos 2, bijlage 96. 
85 Gemeentearchief Delft, Archief Loge 'Silentium' te Delft, doos 2, Wetten en Reglementen 

1807, artikel 32. 
86 Archief GON, inv.nr. 23.1, Archief Loge 'La Philantrope' te Middelburg, Memoirs, Statuts & 

Resolutions De la Loge La Philantrope - Erigie & Ou verte a Middelburg anno 1758: Reglement 
5 oktober 1758, ad 11. 

87 Groninger Archieven, inv.nr. 426.8, Archief Loge 'L'Union Provinciale', Notulen van de Loge 
L'Union Provinciale 4 december 1771 t/m 1 mei 1773: 7 november 1772. 

88 Gemeentearchief Delft, inv.nr. 426.8, Archief Loge 'L'Union Provinciale', Notulen van de 
Loge L'Union Provinciale 4 december 1771 t/m 1 mei 1773: 7 november 1772. Dit geeft tevens 
aan dat het schootsvel niet langer werd bewaard in de loge, zoals hierboven reeds werd opge
merkt. 

89 Boerenbeker 1964, blz. 72-73, verwijst naar Correspondentieblad 8 (1927) 5, blz. 84. 
90 Rituaal 1928, blz. 7. 



De beeldentaal van het schootsvel van de 
hoge graden (1766-18 54) 
ANDRÉA A. KROON 

In de loop van de 18de eeuw hebben zich 
naast de symbolieke graden van Leerling, 
Gezel en Meester diverse zogenoemde 
'hoge' graden ontwikkeld. De schootsvel
len die in de verschillende hoge graden 
werden gedragen, kenden in voorbije eeu
wen een nog rijkere decoratie dan die van 
de symbolieke graden. De voorstellingen 
op vele bedrukte, beschilderde en gebor
duurde exemplaren geven ons een inzicht 
in de unieke beeldentaal (iconografie) van 
de hoge graden. Ze vormen daardoor een 
belangrijke bron bij onderzoek naar de ont
wikkeling van hun ritualen en de voorge
schiedenis van de huidige magonnieke 
werkwijze. 

Hieronder wordt de ontwikkeling van 
de decoratie van het schootsvel van een 
viertal groepen van hoge graden geïllus
treerd aan de hand van voorbeelden uit de 
verzamelingen van de Orde. Het is echter 
niet mogelijk de decoratie van schootsvel
len van de hoge graden te bespreken zonder 
eerst een beknopte introductie te geven in 
de ontwikkeling van gradenstelsels en hun 
symboliek, zoals die wordt omschreven in 
diverse bronnen. 

Introductie: Het ontstaan van de 
hoge graden en hun beoefening 
in Nederland 

De eerste graad die naast de symbolieke 
graden verscheen, was de graad van Ecos-
sais of 'Schots' Meester. Snoek beschreef 
reeds het ontstaan van deze graad en argu
menteert daarbij dat deze graad vermoede

lijk oorspronkelijk geen vervolg(graad) op 
de Meestergraad van de Engelse Grootloge 
was, maar in feite een belangrijke variant 
daarop.: In de loop van de 18de eeuw ont
wikkelde zich vervolgens een ware wild
groei van 'hoge' graden. De ritualen van 
die hoge graden waren steeds gebaseerd op 
een specifieke maconnieke mythe, die een 
verdieping of vervolg bood op de mythe uit 
de Meestergraad. In veel gevallen had de 
inwijding betrekking op de (mythische) ge
beurtenissen na de dood van Hiram Abiff 
of een periode uit de bijbelse geschiedenis 
van de tempel van Salomo. Tijdens de bij
eenkomsten in een hoge graad droeg men 
regalia die in vorm en decoratie herinner
den aan de mythe die in de desbetreffende 
graad centraal stond. 

Het verschijnen van de meest uiteenlo
pende en exotische graden en gradenstel
sels wordt vaak toegeschreven aan de 
speelse tijdgeest van hun ontstaansperiode. 
Ook de behoefte aan verdere verdieping in 
de Vrijmetselarij na de Meestergraad zal 
een rol hebben gespeeld. Vermoedelijk 
voorzag de ontwikkeling van hoge graden 
ook in een behoefte onder de (adellijke) 
leden om binnen de in principe naar gelijk
heid strevende broederschap toch enige 
vorm van hiërarchisch onderscheid te han
teren. Omdat voor de inwijding in iedere 
graad betaald moest worden, werd het 
doorlopen van een gradenstelsel een kost
bare aangelegenheid, die niet voor iedereen 
was weggelegd. 

Diverse in de loop der 18de eeuw ont
stane hoge graden werden opgenomen in 
één of meer gradenstelsels (zie de tabel op 
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Afb. 1. Illustratie uit de ritualenbundel Les plus secrets mystères (IJ6J) 

blz. 236-237). Sommige graden raakten in 
onbruik, andere worden tot op heden nog 
beoefend. De ontwikkeling van de hoge 
graden en de gradenstelsels is een com
plexe materie, waarnaar nog weinig onder
zoek is verricht.2 Op de Nederlandse werk
wijze is een viertal gradenstelsels van 
invloed geweest (waarvan enkele al zijn 
geïntroduceerd in een voorgaand artikel): 

(a) Het gradenstelsel van zeven hoge 
graden dat wordt beschreven in de vroegste 
gedrukte ritualenbundel voor hoge graden, 
Les plus secrets mystères des hauts grades 
de la maconnerie dévoilés, ou Ie vrai rose-
croix (...) suivi du noachite (Parijs 1766).3 
De in het werk opgenomen prent (afb. 1) 
en de beschreven symboliek vormden de 
basis voor de iconografie (beeldentaal) van 
latere hogere graden. In 1786 verscheen 
een Nederlandse uitgave van het werk: De 
allerverborgenste geheimen van de hoofd

graden der Metzelary, ontdekt. Of het 
waare roozenkruis (...) Gevolgd van de his
torie der Noachieten. 

(b) De Rite de Perfection (R.d.P.), een 
gradenstelsel van 25 graden dat in het 
laatste decennium van de 18de eeuw ont
stond. 4 De 4de t/m 25 ste graad van de 
R.d.P. worden beschreven in het zoge
noemde 'manuscript Francken' uit ca. 

1790 5 
(c) De Rite Moderne (R.M.), een stelsel 

van zeven graden dat in Frankrijk werd be
oefend na 1786 en wordt beschreven in de 
gedrukte ritualenbundel Régulateur des 
Chevaliers Magons, ou les Quatre Ordres 
Supérieurs, suivant Ie Régime du Grand-
Orient (Parijs 1801). 

(d) De Rite Ecossais Ancien et Accepté 
(R.E.A.A.), een stelsel van 33 graden dat in 
Frankrijk werd beoefend na 1803. Deze 
graden werden deels overgenomen uit de 
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Tabel: Correspondenties en verschillen tussen de diverse gradenstelsels 

Gradenstelsel: 

Les plus secrets 
mystères (1766) 

Rite de Perfection 
(eind 18de eeuw) 

Rite Moderne 
(na 1786) 

Rite Ecossais An
cien et Accepté 
(na 1803) 

Hoge Graden 
Nederland 
(1803-54) 

Symbolieke graden: 

1. Leerling 
2. Gezel 
3. Meester 

i. Apprentif 
2. Compagnon 
3. Maïtre 

1. Apprentif 
2. Compagnon 
3. Maïtre 

1. Leerling 
2. Gezel 
3. Meester 

Nadere uitwerking van de Meestergraad: 

4. Geheim Meester 
5. Volmaakt Meester 
6. Volmaakt Meester 

door nieuwsgierig
heid of Geheim-
schrijver 

7. Provoost en Rech
ter, of Iers Meester 
(of Schots Meester 
van de 3 Jods) 

8. Intendant der Ge
bouwen 

4. Maïtre Secret 
5. Maïtre Parfait 
6. Sécrétaire Intime 

7. Prévost et Juge, 
ou Maïtre Irlan-
dais 

8. Intendant des 
Batiments, ou 
Maïtre en Israël 

Elu-graden: 

4. Parfait Macon Elu 
5. Elu de P[erignan] 
6. Elu des Quinze 

9. Uitverkoren Mees
ter van 9 

10. Uitverkoren Mees
ter van 15 

i r . Subliem Uitverko
ren Ridder 

4. Elu 9. Maïtre Elu des 
Neuf 

10. Illustre Elu des 
Quinze 

11. Sublime Cheva
lier Elu 

4. Uitverkoren 
Meester 

Ecossais-graden: 

7. Petit Architecte 
8. Grand Architecte 12. Groot Bouw

meester 

5. Ecossais 
12. Grand Maïtre 

Architecte 

5. Schots Leer
ling, Gezel er 
Meester (Rid 
der), of Ridde 
van St. An-
dries 

Royal Arche-graden: 

13. Ridder van het 
Koninklijk Gewelf 
14. Groot Uitverko
ren, Volmaakt, Ver
heven Meester 

13. Chevalier du 
Royal Arche 
14. Grand Ecossais, 
ou Ancien Grand 
Elu. Maïtre Parfait 
et Sublime Macon 
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Graden van Chevalier d'Orient (d'Epée): 

9. Chevalier de 
1'Epée et de 
Rosé croix 

15. Ridder van het 
oosten 

16. Prins van Je
ruzalem 

17. Ridder van het 
Oosten en van 
het Westen 

6. Chevalier 
d'Orient 

15. Chevalier 
d'Orient ou de 
1'Epée 

16. Prince de Je
ruzalem 

17. Chevalier 
d'Orient et 
d'Occident 

6. Ridder 
van den 
Degen 
en van 
het Oos
ten 

Rosé Croix-graden: 

18. Ridder van de 
Witte Adelaar 
of Pelikaan, of 
Perfect Mees
ter of Ridder 
van het Roze-
kruis 

7. Rose-Croix 18. Souverain Prince 
Rose-Croix 
d'Heredon de 
Kilwinning 

7. Souve-
rein 
Prins 
van het 
Roze-
kruis 

Overige graden: 

10. Noachite ou 
Chevalier 
Prussien 

19. Groot Pontief 
20. Meester ad vitam 
xi. Pruisisch Ridder 

of Noachiet 
22. Ridder van de 

Koninklijke Bijl 

23. Ridder van de 
Zon 

24. Ridder Kadosh 

25. Koninklijk 
Geheim 

19. Grand Pontif 
20. Maitre ad vitam 
21. Noachite ou Che

valier Prussien 
22. Royal Hache, ou 

Prince de Liban 
23. Chef de Tabemacle 
24. Prince de Taber-

nacle 
25. Chevalier de Ser

pent d'Arain 
26. Prince de Merci 
27. Souverain Com

mandeur du 
Temple 

28. Chevalier du Soleil 
29. Chevalier de St. 

André 
30. Kadosh ou Cheva

lier de 1'Aigle 
Blanc et Noir 

31. Grand Inquisiteur 
Commandeur 

32. Sublime Prince de 
Royal Secret 



238 Andréa A. Kroon 

R.d.P. ('manuscript Francken'). De ge
drukte ritualenbundel Receuil precieux de 
la Maqonnerie Adonhiramite (Parijs 1783) 
beschrijft andere graden, die eveneens in de 
R.E.A.A. werden opgenomen. 

Nederland kende in de periode 
1803-18 54 een gradenstelsel van zeven 
graden: de drie gebruikelijke graden en vier 
hoge graden, overeenkomstig de R.M. In
houdelijk verschilden deze graden enigs
zins met de R.M.7 De ritualen en regalia 
van deze graden worden beschreven in Van 
Loo: De ritualen van de historische graden 
(z.j., 2de dr. 1967) en Inleiding tot de ge
schiedenis van het rituaal van den graad 
van Souverein Prins van het Rozekruis 
(1948).8 

Beschrijvingen van regalia 
in tuileurs 

De toename van verschillende werkwijzen 
en de enorme toename van hoge graden 
binnen deze werkwijzen, maakten het blijk
baar noodzakelijk de Ordeleden een geheu
gensteun te bieden. Naast de hierboven 
genoemde ritualenbundels verschenen 
daarom in het eerste kwart van de 19de 
eeuw de zogenoemde tuileurs. De Tuileur 
was (in Franstalige loges) de Dekker of 
Onderzoeker, die iedere visiteur moest con
troleren op diens recht van toegang tot de 
loge. Dit gebeurde door het controleren van 
de kennis van de visiteur van de geheime 
woorden en tekens, alsmede het gekleed 
zijn met de regalia van de graad waarin 
men bijeenkwam.9 De tuileurs bevatten be
schrijvingen van dergelijke kenmerken van 
iedere graad, veelal aangevuld met illustra
ties of beschrijvingen van de regalia van 
iedere graad, waaronder de schootsvellen. 

In de Kloss-bibliotheek in de verzame
lingen van de Orde bevinden zich drie be
langrijke tuileurs in manuscript vorm: 

(1) Collection de 84 Tableaux, Hahits, 
Cordons et Bijoux de differens Grades de 
perfection Francais (1784J, bevat, zoals de 
titel zegt, een aantal afbeeldingen van rega
lia en tableaus van de diverse graden van 
de R.d.P. en hun varianten van de hand van 
ene Broeder De Löwen.10 

(2) Rite Ecossais Ancien et AcceptéDé-
corations et Coutumes (ca. 1804-1815), 
bevat een groot aantal illustraties van loge-
interieurs en regalia voor diverse graden.11 

De afgebeelde regalia komen overeen met 
hetgeen later in diverse gedrukte tuileurs 
wordt beschreven. 

(3) Receuil de Maqonnerie Contenant 
Les JJ Grades du Rit Ecossois Ancien et 
Acceptés Et Les 7 Grades du Rite Moderne 
dit aussi La Maqonnerie Bleue12-, be
schrijft de regalia voor iedere graad van de 
R.E.A.A. en de R.M. Bij de beschrijvingen 
van de schootsvellen werden enige illustra
ties opgenomen. 

Tussen 1812 en 1828 verscheen een 
aantal tuileurs in drukvorm: 

(4) L'Unique et parfait Tuileur pour les 
trente-trois grades de la Maqonnerie Ecos-
saise (Parijs 1812), beschrijft de kenmer
ken en regalia van de 33 graden van de 
R.E.A.A. 

(5) Thuileur des trente-trois degrés de 
l'Ecossisme du Rit Ancien et Accepté13 
(1813), beschrijft niet alleen de graden van 
de R.E.A.A., maar ook die van de R.M. 

(6) Tuileur portatif des trente-trois 
degrés de l'Ecossisme du Rit Ancien et Ac
cepté, suivi du Tuileur des Trois Grades 
Symboliques Ecossais, tels qu 'ils sont pra-
tiqués dans la Grand Loge d'Ecosse, a 
Edimbourg (Parijs 1819)1'*, beschrijft al
leen de kenmerken van de R.E.A.A. 

(7) Manuel maqonnique ou Tuileur des 
Divers Rites de Maqonnerie pratiqués en 
France ( i82o) :5, beschrijft de gradenstel-
sels van zowel de R.E.A.A. als de R.M., 
maar ook van de Rite de Misraim (een gra-
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denstelsel van 90 graden) en de zogeheten 
adoptieloges (loges met mannelijke en 
vrouwelijke leden). In dit werk werden af
beeldingen opgenomen van diverse ta
bleaus en regalia. 

(8) Le Tuileur Expert des sept grades 
du Rite Franqais ou Rite Moderne, trente-
trois degrés du R.E.A.A., grades symbo-
liques de la Grande Loge d'Ecosse, Maïtre 
Ecossais du Regime Rectifié de Dresden, 
Grand Inspecteur General Anglais Primitif 
(Parijs 1 8 2 8 ) , bespreekt zowel de graden 
van de R.E.A.A. als de R.M. 

De gedrukte tuileurs waren erg popu
lair. Bij het lezen van beschrijvingen van 
regalia en loge-interieurs rijst echter de 
vraag of de tuileurs beschreven wat reeds 
gebruikelijk was, dan wel een ideaal om
schreven, dat vervolgens door loges kon 
worden nagestreefd. 

Schootsvellen van hoge graden 

Het schootsvel van de hoge graden heeft 
zich qua vorm, materiaalgebruik en decora
tietechniek parallel ontwikkeld aan dat van 
de symbolieke graden, al werd - zoals ge
zegd - het gebruik van decoratie mogelijk 
eerder in de hoge graden geïntroduceerd. 
De iconografie van de schootsvellen van de 
hoge graden is echter aanzienlijk uitgebrei
der dan die van de symbolieke graden. In 
binnen- en buitenlandse maconnieke verza
melingen zijn steeds de schootsvellen van 
een klein aantal graden relatief sterk verte
genwoordigd, vermoedelijk doordat deze 
graden meer werden beoefend dan an
de re^ : 

• de £/«-graden (Uitverkoren Meester), 
• de Ecossais-gmden (Schot), 
• de graden van Chevalier d'Oriënt 

(d 'Epéé) (Ridder van de Degen / van het 
Oosten), 

• de Rose-Croix-graden (Rozekruis). 

Op grond van een vergelijking van de 
regaliabeschrijvingen en -illustraties in ri-
tualenbundels en tuileurs, kan een aantal 
vaak voorkomende thema's in de decoratie 
van de schootsvellen van deze graden wor
den onderscheiden. Een vergelijking van 
deze gegevens maakt het vervolgens moge
lijk een aantal bewaard gebleven 18de- en 
i9de-eeuwse schootsvellen aan bepaalde 
graden of gradenstelsel toe te schrijven. 

I. De Elu-graden 
De Elu-graden (Uitverkoren Meesters) 
hebben volgens Les plus secrets mystères 
(1766) betrekking op de straf van de moor
denaars van Hiram Abiff. Een woedende 
Meester spoort één van de boze Gezellen 
op en doodt hem met een ponjaard. De an
dere twee boze Gezellen worden gruwelijk 
gestraft: hun lichamen worden opengesne
den, hun hoofden afgehakt en op spiesen 
gezet buiten de muren van Jeruzalem. 

Er zijn talloze i8de-eeuwse varianten 
op de £/w-graden bekend, die alle op de 
mythe van de moordenaars van Hiram 
Abiff zijn gebaseerd en een daarvan afge
leide iconografie kennen. Veel schitterend 
bedrukte schootsvellen laten de straf van de 
boze Gezellen zien in een verhalende voor
stelling, als een scène uit een stripverhaal; 
maar omdat deze doorgaans van Franse 
oorsprong zijn, worden ze hier niet behan
deld. In Nederland treffen we voornamelijk 
beschilderde of geborduurde schootsvellen 
aan met een eenvoudiger voorstelling. 

Een subtiele verwijzing naar de straf 
van de Gezellen is te vinden op een wit 
schootsvel, voorzien van een zwarte bies en 
drie zwarte rozetten met daarbij de letters 
'H', 'S ' en 'O' (afb. 2). Dit zijn de begin
letters van de namen van de 'boze' Gezel
len.1" Het schootsvel lijkt uitgevoerd con
form de beschrijving van dat van de Elu de 
P[erignan] in Les plus secrets mystères 
(1766): 
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Aft>. 2. Schootsvel van een Elu-graad, ca. 182y 
Geborduurde zijde, 39x31 cm. Collectie CMC 

'Prins Frederik', inv.nr. 20 

'Het is van wit leer, omrand met een zwart 
lint. In het midden kan een in zilver gebor
duurde toren zijn, drie rozetten van zwart 
lint; één in iedere hoek, één op de klep, die 
de drie hoofden voorstellen; onder de klep 
is [de letter] H aangebracht, onder de linker 
rozet O, & rechts S.'19 

Een afbeelding in het manuscript Collec-
tion de 84 Tableaux (1784) toont het 
schootsvel en het tableau voor de Elu de 
Neuf\ax\ de R.d.P. (afb. 3). Het schootsvel 
heeft een zwarte bies en is versierd met een 
toren (= Jeruzalem), met daar omheen drie 
schedels en eveneens de letters 'H', 'S ' en 
'O'. 

Het bewaard gebleven schootsvel werd 
gedateerd op ca. 1825, veel later dan de 
beide teksten, en is vermoedelijk gemaakt 
naar de kledingvoorschriften in de 2de edi
tie van de Nederlandse vertaling van Les 
plus secrets mystères, die in 1805 ver
scheen. 

Twee tuileurs maken nog melding van 
verwante decoraties voor schootsvellen van 
de R.E.A.A. In L'Unique et parfait Tuileur 
(1812) werd voor de graad van Illustre Elu 
des Quinze vermeld: 

i>. 

Afb. 3. Tableau en schootsvel voor de graad 
van Elu de Neuf Illustratie uit het manuscript 
Collection de 84 tableaux (1J84). Collectie 

CMC 'Prins Frederik' 

'Het schootsvel is wit, omrand met zwart; 
in het midden is de stad Jeruzalem afge
beeld en drie hoofden tentoongesteld op 
staken aan de poorten in het oosten, westen 
en zuiden.'20 

In het Manuel maconnique (1820) wordt 
deze beschrijving voor deze graad aange
houden, onder verwijzing naar een prent 
waarop de muren van Jeruzalem zijn afge
beeld, met de gespiesde hoofden van de 
boze Gezellen aan zijn poorten (fig. 2, afb. 

De ponjaard zou één van de voornaam
ste symbolen van de Sw-graden worden, en 
komt dan ook in vele variaties op schoots
vellen voor. In het rituaal van Parfait 
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37/j 
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4/b. 4. Symbolen voor de Mattre Elu des Neuf, 
Illustre Elu des Quinze en Sublime Chevalier 
Elu. Planche V uit Manuel maconnique f1820) 

Macon Elu in Les plus secrets mystères 
(1766) wordt de volgende beschrijving van 
de regalia van deze graad gegeven: 

'De (...) kleding zal gelijk zijn aan die van 
de Broeders, met de uitzondering dat Salo
mo handschoenen draagt die zijn afgezet 
met franje, & het schootsvel omrand met 
een getande rand van zilver. 
(...) Het schootsvel kan van wit leer zijn, 
gevoerd met zwart; op de klep zal een 
doodshoofd geborduurd zijn met een ge
kruist been & een zwaard, onder een in 
goud geborduurde winkelhaak. Op de zak 
van het schootsvel zal een grote traan zijn, 
daar onder & langs de zijden acht andere, 
kleinere tranen, op de voorzijde van de zak 
een acaciatak.'22 

Afb. j . Schootsvel van een Elu (R.M.), 
1825-1850. Beschilderd satijn, 33 x 33 cm. 
Collectie CMC 'Prins Erederik', inv.nr. 113 j 

De Tuileur Expert (1828) geeft voor het 
schootsvel van de Elu in de R.M. een tekst 
die hiervan is afgeleid: 

'(...) van wit leer, omrand met zwart; op de 
klep is een doodshoofd geborduurd, met 
een ponjaard of een zwaard, en een been; 
deze twee gekruist.'23 

Aan deze laatste omschrijving voldoet een 
schootsvel uit de verzamelingen van de 
Orde (afb. 5). Centraal op het schootsvel 
zien we een driehoek met daarin een sche
del, waarvan de bovenzijde is afgesneden, 
zodat ze hol is als een beker. Achter de 
schedel zijn een been en een ponjaard ge
kruist. Een tweede been steekt naast het 
eerste achter de schedel uit. Op de klep van 
het schootsvel zien we een acaciatak om
geven door negen sterk gestileerde tranen. 
Het schootsvel dateert uit het tweede kwart 
van de 19de eeuw.24 

In het manuscript Collection de 84 Ta-
bleaux (1784) is een afbeelding opgeno
men van de regalia voor de graad van 
Grand Elu van de R.d.P. Deze toont een 



242 Andréa A. Kroon 

Afb. 6. Regalia voor de Grand Elu. Illustratie 
uit het manuscript Collection de 84 tableaux 

(1784). Collectie CMC 'Prins Frederik' 

schootsvel met een zwarte bies, dat is be
zaaid met tranen (afb. 6). In het midden van 
het schootsvel is een arm met een ponjaard 
afgebeeld, met daarboven een schedel. Op 
de klep is de letter 'N' weergegeven. Deze 
hand met de ponjaard komt terug in de 
R.E.A.A. In L'Unique et parfait Tuileur 
(1812) werd voor de graad van Maitre Elu 
des Neuf vermeld: 

'Het schootsvel is wit, gevoerd en omrand 
met zwart, gevlekt met rood; op de klep 
een bebloede arm die een ponjaard vast
houdt.'2 5 

In het Manuel maqonnique (1820) werd 
voor de graad van Maitre Elu des Neuf\er-
wezen naar een prent (fig. 1, afb. 4) waarop 
een hand met een ponjaard is afgebeeld.2" 
Schootsvellen met een dergelijke decoratie 
zijn in de Nederlandse verzamelingen niet 
bewaard gebleven. In de Thuileur des tren
te-trois degrés (1813) wordt voor de graad 
van Sublime Chevalier Elu van de R.E.A.A. 

Afb. 7. Schootsvel van een Sublime Chevalier 
Elu (R.E.A.A.), 1800-1825. Beschilderd leer, 
31 x j$ ) j cm. Collectie CMC 'Prins Frederik', 

inv.nr. 399 

een mogelijke variant op de ponjaard-voor
stelling genoemd: 

'Anderen schilderen er een Ponjaard, om
ringd door Negen Tranen, zoals voor Elu 
deFrance.'27 

Deze ponjaard met negen (of meer) tranen 
is terug te vinden op verschillende schoots
vellen. Het betreft exemplaren uit de peri
ode 1800-1825, waarop de ponjaard met 
tranen vrijwel altijd te zien is in combinatie 
met een schedel met beenderen (afb. 7 en 
8). In het Manuel maqonnique (1820) 
wordt voor dezelfde graad echter 'een pon
jaard omringd door negen vlammen' ge
noemd en verwezen naar een prent (fig. 3, 
afb. 4), waarop het draagteken van de graad 
(een gekroonde passer op een gradenboog 
met een zon) en een vlammende ster zijn 
afgebeeld.2" 

De ponjaard-voorstelling met negen 
vlammen komt tevens voor in de R.M. In 
de Thuileur des trente-trois degrés (1813) 
werd het schootsvel voor de graad van Elu 
Secret omschreven als: 
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l&J L I J 
Afb. 8. Schootsvel van een Sublime Chevalier 
Elu (R.E.A.A.), ca. 1825. Beschilderd leer, 34,5 
x 29 cm. Collectie CMC 'Prins Frederik', 

inv.nr. 1130 

'Wit, gevoerd en omrand met zwart. In het 
midden een ponjaard, omringd door negen 
rode vlammen in de vorm van stralen. De 
klep van het schootsvel zwart, gevoerd en 
omrand met rood, in het midden drie rode 
vlammen.'29 

De beschrijving voor de graad van Elu in 
het Manuel maqonnique (1820) is identiek, 
maar laat de beschrijving van de voorstel
ling op de klep weg.3° 

Een aantal bewaard gebleven schoots
vellen voldoet min of meer aan de genoem
de kenmerken, al worden doorgaans meer 
dan negen vlammen aangetroffen. Dit geldt 
ook voor een exemplaar uit het eerste kwart 
van de 19de eeuw, dat is geborduurd met 
een voorstelling van een ponjaard omgeven 
door tien vlammen (afb. 9). Op de valse 
klep van het schootsvel is een schedel met 
gekruiste beenderen geborduurd. Op an
dere schootsvellen vindt men in plaats van 
vlammen ook wel gekruiste of verstrengel
de acaciatakken (soms in de vorm van een 
doornenkroon), waarbinnen soms tranen 
en/of vlammen zijn weergegeven (afb. 10). 

Afb. 9. Schootsvel van een Elu (R.M.), 
1800-1825. Geborduurde zijde, 34 x 29,5 cm. 

Collectie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 49 

Afb. 10. Schootsvel van een Elu (R.M.), 
1825-1850. Beschilderd leer, 37 x32 cm. Col

lectie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 875 

Afb. 11. Schootsvel van een Elu (R.M.), 
1800-1825. Geborduurde zijde, 32 x 28 cm. 

Collectie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 6yi 
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Ook wordt de voorstelling wel gevat in een 
zwarte draperie (afb. 11). 

In het Nederlandse gradenstelsel 
(1803-18 54) werd alleen de straf van de 
derde boze Gezel opgenomen in het rituaal 
van de 4de graad: de Uitverkoren 
Meester. 3 l Het schootsvel van de Neder
landse £7w-graad was volgens de beschrij
ving van Van Loo erg eenvoudig: 

'(...) een wit schootsvel omzoomd met een 
zwarte rand (franjes verkiezende zullen 
deze van zilver zijn).'32 

Hier onderscheidt alleen de kleurencombi
natie het schootsvel van de Elu van dat van 
de Meestergraad, of zelfs van het Neder
landse rouwschootsvel. Een rouwschoots
vel is over het algemeen uitgevoerd in 
zwarte zijde met een witte bies, terwijl een 
£7u-schootsvel gewoonlijk is uitgevoerd in 
wit leer of witte zijde en een zwarte bies, 
meestal in combinatie met een zwart ge
voerde klep. Er zijn echter ook uitzonderin
gen op deze regel. Daardoor is het vaak 
moeilijk een onderscheid te maken tussen 
rouwschootsvellen, Meesterschootsvellen 
en £/w-schootsvellen. 

Bedrukte £7w-schootsveIlen kenmerken 
zich door een decoratie met een sterk ver
halend karakter, hetgeen toeschrijving aan 
een bepaalde graad vergemakkelijkt. De 
geborduurde exemplaren, die in Nederland 
vaker voorkomen, kennen doorgaans een 
meer gestileerde decoratie, een combinatie 
van slechts enkele symbolen zoals een pon
jaard, een schedel en tranen. Een voorstel
ling van een schedel met beenderen en tra
nen is zowel op rouw- en Meesterschoots
vellen als op £/w-schootsvellen toe te pas
sen, omdat het gaat om algemene rouw- en 
vergankelijkheidssymbolen. Indien wel een 
schedel en tranen, maar geen ponjaard op 
een schootsvel zijn afgebeeld, kan het daar
om niet met zekerheid worden toegeschre-

Afb. 12. Schootsvel van een Elu- of Meester

graad, 1825-1850. Beschilderd leer, 35 x 2/,; 

cm. Collectie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 

459 

ven aan een £7w-graad. 
Voorbeeld van zo'n grensgeval is een 

schootsvel dat werd beschilderd met de 
voorstelling van een schedel met beende
ren, waarboven negen tranen in een boog 
zijn geplaatst (afb. 12). Het draagt de let
ters 'W.K.S.' op de klep en de letters 'J' en 
'B ' aan weerszijden van de schedel, een 
voorstelling die gebruikelijk is voor een 
Meesterschootsvel, maar ook op een Elu-
schootsvel niet ongepast zou zijn. 3 3 De let
ters 'W.K.S.' en 'J' en 'B ' kunnen echter in 
een later stadium aan het schootsvel zijn 
toegevoegd. 

Na het tweede kwart van de 19de eeuw 
zien we een algemene versobering van de 
decoratie van het schootsvel. Mogelijk 
werden de traditionele thematiek en com
positie van het £7«-schootsvel in de periode 
1825-1850 overgenomen op Meester- en 
rouwschootsvellen of de onbruikbaar ge
worden £7«-schootsvellen werden na 18 51 
'afgedragen' in rouw- of Meesterloges. 

II. De Ecossais-graden 
De mythen van vele varianten op de zoge
noemde Schotse graden (Ecossais), die in 
diverse gradenstelsels werden opgenomen, 
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Afb. IJ. Schootsvel van een Ecossais-graad, 
mogelijk de Ecossais de trois J (R.d.P.), ca. 
182;. Zijde, geborduurd met zijdegarens, me
taaldraad en pailletten. Collectie CMC 'Prins 

Frederik', inv.nr. 46 

hebben als gezamenlijk kenmerk het 'vin
den van de onuitsprekelijke naam'.34 In de 
ritualen van zowel Les plus secrets mys
tères (1766), de R.d.P., de R.M. en de 
R.E.A.A., als in de in Nederland gebruikte 
ritualen draaien de handeling en de symbo
liek van deze graden om een gouden drie
hoek met het tetragram, die in een 
tempel(ruïne) wordt ontdekt. 3 5 

De Schotse graden werden steeds geas
socieerd met de kleur rood. 3° Het rituaal 
van de Petit Architecte in Les plus secrets 
mystères (1766) zegt over het schootsvel 
slechts: 'Le tablier sera doublé & bordé de 
ponceau'.37 De Nederlandse vertaling uit 
1786 noemt voor 'ponceau' de kleur 'klap-
perrooze'.3° Een wit schootsvel met rode 
bies is kenmerkend voor deze graden. 

Vanwege de grote verscheidenheid aan 
Schotse graden en de gelijksoortige symbo
liek is het vaak niet mogelijk een schoots
vel van deze graden aan een specifiek gra-
denstelsel of een specifieke graad toe te 
schrijven. Uit ca. 1825 dateert bijvoorbeeld 
een exemplaar waarop een negenpuntige 

***** **<ï*éU ̂ rfo~>2 

Afb. 14. Illustratie naar het 'manuscript Fran
cken ' uit I/8J 

ster met de letter 'J' in het midden te zien 
is, omgeven door een geschulpte cirkel 
(een gestileerde doornenkroon?) en voor
zien van negen stippen in de punten van de 
ster (afb. 13). Op de klep zijn acaciatakken 
afgebeeld. De letter 'J' wordt genoemd in 
het 'manuscript Francken' (ca. 1790), in de 
beschrijving van de Volmaakte Meester 
van de R.d.P.: 

'(...) het Schootsvel met de flab neer en 
daarop het juweel [*] geborduurd; op het 
wit van het schootsvel zijn 4 cirkels ge
schilderd en in het midden van de binnen
ste cirkel een kubieke steen met de [He
breeuwse] letter Jod daarop.39 
[*] (...) passer (...) met benen in een hoek 
van 45°.'4° 

In het manuscript is een tekening opgeno
men van het symbool waarin de Hebreeuw
se letter Jod wordt weergegeven als een I 
(afb. 14). In de beschrijving van een variant 
op de 8ste graad (oorspronkelijk Opziener 
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Afb. 1$. Schootsvel van een Ecossais (R.M.), ca. 
1819. Zijde, geborduurd met zijdegarens, me
taaldraad en pailletten, 3J x 34 cm. Collec

tie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 45 

van de bouw, ofwel Meester in Israël) komt 
de Jod opnieuw ter sprake: 
'(...) een wit SCHOOTSVEL, met rode 
band en omzoomd met groen, en met een 
STER met 9 punten geborduurd in het mid
den. Boven die ster een WEEGSCHAAL 
met een ACACIATAK daar weer boven. 
Op de flab van het schootsvel een DRIE
HOEK met de [Hebreeuwse] initialen Beth 
Aleph en Jod.41 

Ook worden Schootsvellen wel met groene 
band en omranding uitgevoerd (...). Dit 
alles is verenigbaar met onze aanwijzingen 
en het is ingevoerd door degenen, die deze 
graad noemen: Schots Meester van de 3 
Jods.'42 

Op bewaard gebleven schootsvellen ont
breken - op de letter 'J' of een negenpun-
tige ster (= drie verstrengelde driehoeken) 
na - steeds de overige elementen die hier 
voor deze graad genoemd worden. 

De Régulateur des Chevaliers Magons 
(1801) bevat een prent waaruit kan worden 
opgemaakt dat drie verstrengelde driehoe-

Afb. 16. Schootsvel van een Grand Ecossais 
(R.E.A.A.) of Ecossais (R.M.), ca. i8iy Zijde, 
geborduurd met zijdegarens, metaaldraad, pail
letten en glazen steentjes, 38 x 34 cm. Col

lectie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 48 

ken ook een gebruikelijk symbool is van de 
Ecossais-gmad van de R.MA5 Wellicht be
hoorde tot die graad een schootsvel waarop 
de verstrengelde driehoeken met daarin een 
vijfpuntige ster met de letter 'G' zijn aan
gebracht (afb. 15). Onder de driehoeken 
zijn gekruiste acaciatakken weergegeven. 
Links van de klep zien we een waterpas en 
troffel, rechts een passer en winkelhaak. 
Op de klep zelf is het Alziend Oog in een 
stralende driehoek aangebracht, omgeven 
door sterren. Onder de klep van het 
schootsvel zijn het jaartal 1819 en de letters 
'F.W.O.' en 'J.H.E.' geborduurd. 

Een ander schootsvel, waarvan de bij
behorende graad wat moeilijk te identifice
ren is, toont drie verstrengelde driehoeken 
met daarbinnen de passer op een graden
boog, met in hun midden een stralende zon 
(afb. 16). De passer is van een model dat 
gewoonlijk op Franse maijonnieke regalia 
te vinden is. Op de klep van het schootsvel 
is de vlammende ster met de letter 'G' af
gebeeld. Het schootsvel zou rond 1825 zijn 
gemaakt. Een passer werd hierboven al ge-
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Afb. IJ. Schootsvel van een Ecossais, 
1800-182f. Geborduurd met zijdegarens, me
taaldraad en pailletten, 34 x 30 cm. Collectie 

CMC 'Prins Frederik, inv.nr. 1318 

Afb. 18. Schootsvel van een Schots Meester of 
Ridder van St. Andries, 1800-1825. Beschil
derd leer, 30,5 x 25,j cm. Collectie CMC 

'Prins Frederik', inv.nr. 13 

noemd in het 'manuscript Francken' (ca. 
1790), in de beschrijving van de Volmaakte 
Meester van de R.d.P., maar komt ook voor 
bij Schotse graden uit de R.E.A.A. en de 
R.M. 

In L'Unique et parfait tuileur (1813) 
wordt het schootsvel van de Grand Ecos
sais^ in de R.E.A.A. beschreven als (op de 
klep) versierd met: 

' ( . . ) [een] gekroonde passer, waarvan de 
geopende benen rusten op een kwart cirkel 
van negentig graden, en een zon in het mid-
den.'45 

De Thuileur des trente-trois degrés (1813) 
beschrijft het schootsvel van de Ecossais in 
de R.M. als volgt: 

'Wit, gevoerd en omrand met Rood. In het 
midden een gekroonde passer op een kwart 
cirkel, met een medaille die de Zon ver
beeldt. Op de klep een stralende Ster. 

.46 

Er zijn diverse schootsvellen bewaard ge
bleven waarbij de eerder genoemde ver

strengelde driehoeken in de ruimte tussen 
passer en gradenboog zijn afgebeeld en de 
zon achter het scharnierpunt van de passer 
(afb. 17).47 Ook daarbij is duidelijk dat er 
een relatie is met één van de Schotse gra
den, maar er kan niet met zekerheid worden 
vastgesteld om welke variant het gaat. 

Van Loo vermeldt wederom een zeer 
eenvoudig schootsvel voor de 5 de graad 
van het Nederlandse gradenstelsel (1803-
1854), die was onderverdeeld in Schots 
Leerling, Schots Gezel en Groot Schots 
Meester of Ridder van St. Andries4°: 

'(...) een wit tablier met een Bloedroode 
zoom (zo men er franjes aan verkiest, moe
ten dezelve van goud zijn).'49 

Toch is van deze graad een aantal rijker ge
decoreerde schootsvellen bewaard geble
ven, waaronder een exemplaar uit het eer
ste kwart van de 19de eeuw (afb. 18). In het 
midden van het schootsvel is een voorstel
ling geschilderd van een vierkant, waarach
ter twee kolommen met Corinthische kapi
telen zijn gekruist. In het vierkant zijn drie 
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Afb. 19. Tableau voor de Schots Ridder of Rid
der van St. Andries uit het handschrift 'Lulofs', 
begin 19de eeuw. Collectie CMC 'Prins Frederik' 

concentrische cirkels te zien, met daarin 
een driehoek met het tetragram. Op de klep 
is de vlammende ster met de letter 'G' 
weergegeven, met daaronder de woorden 
'post tenebras lux' (= 'licht na duisternis'). 

Een dergelijke voorstelling werd hier
boven al beschreven en geïllustreerd in het 
'manuscript Francken' voor Volmaakt 
Meester in de R.d.P. (afb. 14).5° Het sym
bool komt echter ook voor in de graad van 
Groot Schots Meester of Ridder van St. 
Andries van het Nederlandse gradenstelsel. 
In een aantal Nederlandse ritualenbundels 
uit de eerste helft van de 19de eeuw zijn af
beeldingen te vinden van tableaus die over
eenkomen met de voorstelling op dit 
schootsvel, bijvoorbeeld het tableau voor 
de graad van Schots Ridder uit het 'manu
script Lulofs' (afb. 19). 5I 

Uit het tweede kwart van de 19de eeuw 

Afb. 20. Schootsvel van een Schots Ridder of 
Ridder van St. Andries, 1825-1850. Zijde, ge
borduurd met zijdegarens, metaaldraad, pail
letten en franje, 38 x 36,5 cm. Collectie CMC 

'Prins Frederik', inv.nr. 22 

dateert een schootsvel waarop een zespun-
tige ster is geborduurd, opgebouwd uit 
twee verstrengelde driehoeken, door de 
punten waarvan een cirkel loopt (afb. 20). 
De twee verstrengelde driehoeken met de 
cirkel komen voor op tableaus voor de Ne
derlandse graad van Schots Gezel. 52 In het 
midden van de ster is hier tevens een an
dreaskruis geplaatst, wat aangeeft dat ook 
dit schootsvel vermoedelijk bij de graad 
van Groot Schots Meester of Ridder van St. 
Andries hoort. 

III. De Chevalier d'Orient (et d'Epe'e)-
g raden 
De decoratie van schootsvellen van de ver
schillende graden van Chevalier d'Orient 
(d'Epe'e) grijpt terug op de in Les plus se-
crets mystères (1766) beschreven mythe 
voor de graad van Chevalier de l'Epée et 
de Rosé Croix en een bijbehorende prent 
(afb. 1). Het rituaal behandelt, in tegenstel
ling tot hetgeen de naam van de graad doet 
verwachten, nog niet de centrale mythe van 
de Rozekruisgraad. De mythe concentreert 
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zich op de bijbelse verhalen rondom de te
rugkeer van het joodse volk na de Babylo
nische ballingschap en de vernietiging van 
de tempel. 5 3 Cyrus, de koning van Babylo-
nië, had een droom die hem ervan overtuig
de het joodse volk vrij te laten en gaf Zeru-
babel, de joodse prins, toestemming de 
tempel te herbouwen. Deze herbouw ging 
gepaard met vele tegenslagen; de bouwlie
den moesten werken met de degen in de 
ene hand en de troffel in de andere. Deze 
Ridders van de Degen werden ook wel Rid
ders van het Oosten genoemd, zo meldt de 
tekst, in verband met het werelddeel waar 
de gebeurtenissen plaatsvonden. 54 Een be
langrijk gegeven is de brug over de rivier 
Starburzanai, waarop de strijd tussen het 
joodse volk en het volk aan de overkant 
van de rivier plaatsvond. 5 5 

Een prent illustreert de mythe aan de 
hand van verschillende voorstellingen (afb. 
1), die vaak op schootsvellen terug te vin
den zijn. Fig. 2 toont twee gekroonde figu
ren, aan elkaar geketend met een keten van 
driehoekige schakels. 5° Hierboven is een 
stralende driehoek afgebeeld. Fig. 3 toont 
een slapende gekroonde figuur en een 
leeuw. Links naast de geketende figuren 
zien we een duif met een bandelier met 
daarop de tekst: 'Rendre la liberté aux Cap-
tifs' (= 'Geef de gevangenen de vrijheid'), 
een verwijzing naar de droom van Cyrus. 
Fig. 17 wordt gevormd door de letters 
'L.D.P.' (= 'Liberté de passer') op de brug 
over de rivier Starburzanai. 5 7 Deze rivier 
is weergegeven langs de onderzijde van de 
prent. In het water drijven schedels en ge
kruiste beenderen. Fig. 20 verbeeldt de slag 
op de brug over de rivier Starburzanai. Fig. 
22 verbeeldt de loge voor de graad van 
Chevalier de l 'Epe'e et de Rosé Croix. 

De beschrijving van de regalia voor 
deze graad is weliswaar zeer uitgebreid, 
maar het schootsvel wordt slechts kort om
schreven: 

'(...) een schootsvel gevoerd met groene 
taftzijde, omrand met een koordje van de
zelfde kleur, zonder enige andere decoratie, 
& de klep naar beneden; het schootsvel en 
het cordon kunnen slechts gedragen wor
den gedurende de handelingen in het eerste 
Appartement (...) In het tweede Apparte
ment, in de overgang daarnaar, leggen de 
Broeders het groen af, & nemen zij het 
rood, hetgeen de ware schotse kleur is.' 5° 

In deze graad werkte men met twee loge-
ruimten of -inrichtingen, die hier worden 
aangeduid als iste en 2de 'Appartement' . 

De decoratie van het schootsvel van de 
Chevalier d'Orient (d'Epée) in de R.M. is 
nagenoeg identiek aan die in Les plus se-
crets my stères.19 De Thuileur des trente-
trois degre's (1813) beschrijft hiervoor een 
tweezijdig schootsvel, dat tijdens het ritu
eel wordt omgekeerd. In de 'Salie d'Orient' 
is dit een: 

'(...) Wit schootsvel, omrand met Groen, 
de klep naar beneden. Op die klep de ver
strengelde knoop van Salomo, en in het 
midden van het schootsvel twee gekruisde 
degens. Men schildert op dit schootsvel 
vaak een brug met de letters L.D.P.'"0 

In de 'Salie d'Ocident' wordt de achterkant 
van het schootsvel gedragen, dat 'de attri
buten van de Grand Elu ecossais' draagt. r 

Het Manuel maconnique (1820) vermeldt 
dezelfde beschrijving, maar laat de voor
stelling van de brug achterwege. 2 De 
meeste bewaard gebleven schootsvellen 
voor de verschillende graden van Chevalier 
d'Orient {d'Epée) moeten waarschijnlijk 
worden toegeschreven aan de 6de graad 
van de R.M., omdat het gegeven van de 
brug en de letters 'L.D.P.' steeds in de de
coratie centraal staan. 

In de verzamelingen van de Orde be
vindt zich bijvoorbeeld een bedrukt 
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Afb. 21. Schootsvel voor een Chevalier d'O-
rient/d'Epée (R.M.), ca. 1810. Bedrukte zijde, 
38 x 32 cm. Collectie CMC 'Prins Frederik', 

inv.nr. 882 

schootsvel waarop de brug met drie bogen 
over de Starburzanai is afgebeeld (afb. 21). 
In de rivier drijven drie schedels met been
deren en nog eens twee paar gekruiste 
beenderen. Op de brug staan drie vlaggen 
met de letters 'L.D.P.'. Boven de brug zijn 
drie driehoeken ineen afgebeeld. 3 De 
voorstelling is gevat in een draperie, om
geven door een gesloten koord, waarin 
knopen zijn afgewisseld met vijfpuntige 
sterren. Midden boven sluit de vlammende 
ster het koord. Zon en maan zijn afgebeeld 
naast de plaats waar een inmiddels verdwe
nen bies ooit de valse klep heeft aangeduid. 

In de verzamelingen bevindt zich te
vens een aantal geborduurde schootsvellen 
met een vergelijkbare voorstelling. Uit ca. 
1825 dateert een exemplaar waarop de 
brug, de rivier met schedels en beenderen, 
en de vlaggen met de letters 'L.D.P.' op
nieuw te herkennen zijn (afb. 22). Boven 
de brug zijn de drie ineengeschoven drie
hoeken te zien. Opvallend is hier de boom 
(een gestileerde acacia?), die op de oever 
van de rivier is afgebeeld. Op de klep van 

Afb. 22. Schootsvel voor een Chevalier d'O-
rient/'Epée (R.M.), ca. 182$. Zijde, geborduurd 
met zijdegarens, metaaldraad en pailletten, 38 x 
32 cm. Collectie CMC 'Prins Frederik', 

inv.nr. 18 

Afb. 23. Schootsvel voor een Chevalier d'O-
rient/d'Epée (R.M.), ca. 182;. Zijde, gebor
duurd met zijdegarens, metaaldraad en paillet
ten, 38 x 3S,S cm- Collectie CMC 'Prins 

Frederik', inv.nr. 16 

het schootsvel zien we de vlammende ster 
met de letter 'G'. Een variant op deze voor
stelling toont op de brug twee vlaggen ge
kruist met een zwaard (symbolisch voor de 
strijd). 

Een laatste, rijk geborduurd exemplaar 
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Afb. 24. Schootsvel van een Elu-graad of Che-
valier d'Orient/d'Epée (R.E.A.A.), ca. 1800. 
Leer en inkt, )6 x 40,$ cm. Collectie CMC 

'Prins Frederik', inv.nr. yo6 

toont opnieuw de brug en de rivier met be
groeide oevers (afb. 23). Op de linkerzijde 
van de brug staan de letters 'L.D.P.', op de 
rechterzijde van de brug de letters 
'S.T.A.B.A.', mogelijk een verwijzing naar 
de naam van de rivier, Starburzanai. Op de 
brug staan twee gekruiste vlaggen. Rechts 
van de klep is de zon afgebeeld, links drie 
verstrengelde driehoeken. Op de klep zijn 
drie driehoeken ineen afgebeeld, met daar
achter gekruiste zwaarden. 

64 
Terwijl de R.M. de iconografie van Les 

plus secrets mystères (1766) heeft gevolgd, 
heeft zich in de R.d.P. in de R.E.A.A. een 
heel andere iconografie ontwikkeld voor de 
graden van Chevalier d'Oriënt (et d'Epée). 
In het 'manuscript Francken' (ca. 1790) 
wordt het schootsvel van de 15 de graad van 
de R.d.P., Chevalier d'Orient, als volgt 
omschreven: 

'Het schootsvel moet van wit leer zijn, met 
een rode band en omzoomd met groen. De 
flap is neer en daarop is een bloedig hoofd 
geschilderd of geborduurd, tussen 2 DE
GENS als ST. ANDRIES-KRUIS. Op het 
schootsvel zijn drie hopen van gebroken 

kettingen van driehoekige schakels weer
gegeven. '°5 

Deze iconografie doet sterk denken aan die 
van de £7i<-graden. Indien een schootsvel 
uit ca. 1800 wél een afgehouwen hoofd 
toont, maar niet de ketting van driehoekige 
schakels, kan het dus niet zonder meer wor
den toegeschreven aan een £7«-graad. 

Het Receuil de Maqonnerie (1817) 
geeft voor de 15de graad, Chevalier d'O
rient ou d'Epée, van de R.E.A.A. een om
schrijving die lijkt op die van het 'manu
script Francken' (ca. 1790): 

'Wit, gevoerd en omzoomd met groen; op 
de flap een doodskop, twee gekruiste De
gens en in het midden 3 Driehoeken van 
3-hoekige schakel s." 

Ook hier kan het schootsvel makkelijk wor
den verward met dat van de Elu-graden. 

Eén van de oudste schootsvellen van de 
hoge graden uit de verzamelingen van de 
Orde dateert uit ca. 1800 en werd met pen 
en inkt van een voorstelling voorzien (afb. 
24). Op de klep is een stralende zon afge
beeld, met aan weerszijden daarvan twee 
afgehouwen mannenhoofden met daaron
der gekruiste zwaarden. Tussen de hoofden 
zijn drie driehoeken in elkaar afgebeeld, 
beurtelings met de punt omhoog of omlaag, 
met in hun midden een cirkel. Links- en 
rechtsonder op het schootsvel zijn twee 
mannen afgebeeld, die ieder geknield bij 
een gebroken kolom zitten. Om hen heen 
liggen van links naar rechts op de grond: 
een spitshamer, een moker en waterpas, de 
gebroken kapitelen van de kolommen, een 
kubieke en een ruwe steen, een passer en 
een niet nader te identificeren object. In het 
midden van het schootsvel zijn een oog, 
een oor en de Latijnse woorden 'et tace' af
gebeeld, verwijzend naar de spreuk 'horen, 
zien en zwijgen'. 
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Het schootsvel laat zich niet toeschrij
ven aan een specifieke graad of gradensys-
teem. Omdat het hier niet gaat om één, 
maar twee afgehouwen hoofden, is ondui
delijk of de voorstelling refereert aan de 
straf van twee boze Gezellen en daarmee 
aan de £/w-graden dan wel aan de Cheva-
lierd'Oriënt ou d'Epée. De driehoeken zijn 
echter geen gebruikelijk symbool voor de 
£/w-graden; mogelijk verwijzen ze hier 
naar de driehoekige schakels en gaat het 
toch om de Chevalier d'Oriënt ou d'Epée. 

Van Loo beschrijft ten slotte het in Ne
derland gedragen schootsvel (1803-18 54) 
voor de graad van Ridder van den Degen 
en van het Oosten wederom als bijzonder 
sober: 

'Het Voorschoot is wit met een Groene zij
den Rand (...) en zoo men er franjes aan 
verkiest, moeten dezelve van Goud zijn. 7 

Het is echter niet onwaarschijnlijk dat - net 
als bij de Ecossais-graad - ook bij deze 
graad in de praktijk ook rijker gedecoreer
de exemplaren werden gedragen. Een groot 
aantal in Nederland bewaard gebleven 
schootsvellen voldoet weliswaar qua deco
ratie aan de voorschriften voor deze graad 
van de R.M., maar zal vermoedelijk (ook) 
zijn gebruikt in de graad van Ridder van 
den Degen en van het Oosten. 

IV. De Rose-Croix-graden 
De Rozekruisgraad, die in Les plus secrets 
my'stères (1766) nog niet als zelfstandige 
graad voorkomt, werd ontleend aan het 
Nieuwe Testament en kent talloze varian
ten. ° Deze graad behandelt het lijden en 
de dood van Christus, de hellevaart en de 
hemelvaart. Ook in dit ritueel wordt ge
bruikgemaakt van twee logeruimten. 

In 1760 geeft het Rituaal Straatsburg 
reeds een beschrijving van de Rozekruis
graad: de Chevalier de l'Aigle du Pélican 

de Rose-Croix de Saint André, ou Ie Parfait 
Macon.9 De beschrijving van het schoots
vel van deze graad is eenvoudig: 

'(...) alle Broeders moeten in het zwart ge
kleed zijn (...) [met] een schootsvel ge
voerd met zwart.'7° 

Ook wordt een beschrijving gegeven van 
het draagteken voor deze graad: het bestaat 
uit een passer op een gradenboog met daar
tussen het rozekruis, waaronder een peli
kaan met zeven jongen is weergegeven.71 

De roos in het hart van het kruis verwijst 
naar het lijden van Christus. Oorspronke
lijk had de roos een zwarte kleur, conform 
de Rosa Nigra uit het Hooglied (Hoogl. 1 : 
5; 2 : 1). Op Rozekruis-schootsvellen zou 
echter vaak een rode roos worden afge
beeld. De pelikaan met jongen is een sym
bool voor de offerende liefde, dat verwijst 
naar het offer en het bloed van Christus. 

Opvallend is dat een soortgelijk draag
teken al werd afgebeeld op de prent in Les 
plus secrets mystères (1766) (afb. 1). Fig. 4 
toont twee draagtekens, die volgens de 
tekst het draagteken van de 'Grand Maïtre' 
voorstellen. Beide bestaan uit een passer op 
een gradenboog, waartussen een kruis is 
geplaatst. Het scharnierpunt in de passer is 
een gekroonde roos. De kroon is wellicht 
een verwijzing naar Christus als koning. 
Op het kruis is links een niet nader te iden
tificeren vogel afgebeeld (vermoedelijk een 
feniks) en rechts een pelikaan met drie jon
gen. 

Er zijn talloze Rozekruis-schootsvellen 
bewaard gebleven uit de periode 1800-
1925 met alle een vrijwel identieke decora
tie. Steeds gaat het om een wit, vierkant 
exemplaar met een driehoekige witte of 
rode klep en een rode bies, geborduurd met 
een voorstelling van een kruis met in het 
hart een roos, omgeven door rozentakken 
(in bloei en/of in knop). Aan de voet van 
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Aft). 2_f. Regalia voor de Rozekruisgraad. Illus
tratie uit het manuscript Rite Ecossais Ancien et 
Accepté Décorations et Coutumes (ca. 

1804-181}) 

het kruis is een pelikaan op een nest met 
drie, vijf of zeven jongen afgebeeld. 

In de mamiscript-tuileur Rite Ecossais 
Ancien et Accepté Décorations et Coutumes 
(ca. 1804-1815) wordt het schootsvel voor 
de 18de graad, die van Rose-Croix d'Here-
da[o?]m de Kilwinning, afgebeeld als een 
wit, vierkant exemplaar met een driehoeki
ge rode klep en een rode bies (afb. 25). Het 
schootsvel is voorzien van een voorstelling 
van een kruis met in het hart een roos, om
geven door (rozen)takken. Aan de voet van 
het kruis is een pelikaan op een nest met 
jongen afgebeeld. Het embleem op de klep 
is moeilijk te onderscheiden. 

Afb. 26. Schootsvel voor een Rozekruisgraad, 
1825-1850. Beschilderde zijde, 36 x 32,} cm. 

Collectie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 8/1 

De meeste geborduurde schootsvellen 
van de Rozekruisgraad zijn versierd met 
een voorstelling die hieraan sterk doet den
ken. In de verzamelingen van de Orde be
vindt zich een dergelijk schootsvel, dat ver
moedelijk tot stand kwam met behulp van 
een sjabloon (afb. 26). De vorm van de 
klep en bies zijn geschilderd, maar de om
trek van het schootsvel is met een rode zij
den bies omzoomd. Op een grasperk zijn 
tussen twee rozenstruiken het rozekruis en 
de pelikaan met zeven jongen afgebeeld. 
Aan weerszijden van de klep zijn tekens in 
maconniek geheimschrift, een doornen
kroon en een ouroboros met een kelk afge
beeld. De doornenkroon verwijst naar het 
lijden van Christus (Mar. 15 : 17; Joh. 19 : 
5). De kelk verwijst naar het Laatste 
Avondmaal, het bloed van Christus en de 
offerende liefde, en gemeenschappelijk
heid, het gezamenlijke drinken uit één 
beker. De ouroboros, de slang die zichzelf 
in de staart bijt, is een teken van eeuwig
heid, oneindigheid en onsterfelijkheid. De 
slang heeft een positieve betekenis; samen 
wijzen de slang en de kelk hier op een eeu
wigdurend nieuw verbond. Het macon-
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Afb. 2j. Maconniek geheimschrift uit het Cayer 
du Chevalier de VAigle de rosé croix (1/81). 

Collectie CMC 'Prins Frederik' 

nieke geheimschrift vormt de Latijnse 
woorden 'pax vobis' (= 'vrede zij met u'). 
Dit schrift is terug te vinden in het Cahyer 
du Chevalier de l'Aigle de Rosé Croix uit 
1781 (afb. 27).72 Op de klep zelf is een 
stralende driehoek met het tetragram te 
zien. Het schootsvel zou dateren uit het 
tweede kwart van de 19de eeuw. Er zijn 
veel geborduurde schootsvellen bewaard 
gebleven met een voorstelling die vrijwel 
identiek is aan die van dit beschilderde 
exemplaar. 

Op sommige schootsvellen zijn naast 
het centrale kruis enkele kleinere kruisen te 
zien. Deze verwijzen naar de kruisen van 
de twee moordenaars die in de Bijbel wor
den genoemd (Mat. 27 : 38; Mar. 15 : 47; 
Luc. 23 : 33-43; Joh. 19 : 18). Bij gebor
duurde schootsvellen varieert met name de 
stilering van de rozen takken: de ene maal 

Afb. 28. Schootsvel voor een Rozekruisgraad, 
1800-1850. Zijde, geborduurd met zijdegarens, 
metaaldraad en pailletten, 36 x 31 cm. Collec

tie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 36 

Afb. 29. Schootsvel voor een Rozekruisgraad, 
1800-1850. Zijde, geborduurd met zijdegarens, 
metaaldraad en pailletten, 36x38 cm. Collec

tie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 120 

Afb. 30. Schootsvel voor een Rozekruisgraad, 
1823-1850. Zijde, geborduurd met zijdegarens, 
metaaldraad en pailletten, 38,5 x 3-/ cm. Col

lectie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 838 

lijkt het kruis in een rijk bloeiende rozen
tuin te staan, de andere maal wordt het 
slechts gevat in een tweetal gestileerde ran
ken met rozen in knop, zoals op een 
schootsvel uit de eerste helft van de 19de 
eeuw (afb. 28). Ook wordt de voorstelling 
wel gevat in een draperie (afb. 29) of ge
flankeerd door twee kolommen (afb. 30). 

Uit de tuileurs blijkt echter dat voor de 



De beeldentaal van het schootsvel van de Hoge Graden (1J66-1854) 255 

Afb. 31. Graadteken voor de Souverain Prince 
Rose-Croix. Planche XII uit Manuel macon-

nique (1820) 

Rozekruisgraad van de R.E.A.A. doorgaans 
een schootsvel met een andere decoratie 
werd voorgeschreven, namelijk een afbeel
ding van het draagteken van deze graad. Zo 
meldt de Thuileur des trente-trois degrés 
(1813) dat het schootsvel van de 18de 
graad van Souverain Prince Rose-Croix 
(d'Herédon) van de R.E.A.A. als volgt is 
gemaakt: 

'van Wit satijn, gevoerd met Zwart, om-
boord met Rood. Op het satijn is het Draag
teken [*] geschilderd of geborduurd. Op de 
voering een Rood kruis.73 
[*] Het 'juweel' (draagteken) wordt alleen 

beschreven als: 'Dat van het Rozekruis van 
Frankrijk.'74 

De Tuileur portatif (1819) vermeldt 
voor dezelfde graad eenzelfde schootsvel. 
In de tekst wordt het betreffende juweel 
hier wél beschreven: 

'(...) een gekroonde passer, staand op een 
kwart cirkel; tussen de benen van de passer 
is aan de ene kant een pelikaan, aan de an
dere een adelaar. Tussen de twee emble
men rijst een kruis op met daarop een 
roos.'75 

Ook het Manuel maqonnique (1820) houdt 
dezelfde beschrijvingen aan, maar daarbij 
is sprake van 'één van de zijden van het ju
weel'. 7° Van het desbetreffende graad
teken is een afbeelding opgenomen (afb. 
31, fig. 1 en 2). Het bestaat uit een ge
kroonde passer op een gradenboog, met 
daartussen een roos en een kruis, waarvoor 
een pelikaan of een feniks is afgebeeld. Het 
draagteken op deze prent komt overeen met 
het exemplaar dat in Les plus secrets 
mystères (1766) is afgebeeld (afb. 1). En
kele schootsvellen uit de verzamelingen 
van de Orde tonen het genoemde graadte
ken, waarbij echter steeds de pelikaan 
wordt getoond, niet de feniks. 

Op een uitzonderlijk rijk geborduurd 
exemplaar staat het rozekruis met de peli
kaan centraal, gevat tussen een gekroonde 
passer op een gradenboog aan een strik, en 
omgeven door gekruiste (acacia- of lau
wertakken (afb. 32). Rondom de voorstel
ling zijn bloemen en bladranken geplaatst, 
die onderin samenkomen in een ornament. 
Aan weerszijden van het kruis is het eerder 
genoemde geheimschrift aangebracht. Aan 
weerszijden van de klep zijn de doornen
kroon en de ouroboros met daarin de kelk 
afgebeeld. Op de klep is een stralende drie
hoek met het tetragram afgebeeld, geflan
keerd door twee rozentakken. Langs de 
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Afb. 32. Schootsvel voor de Rozekruisgraad 
(R.E.A.A.), 1800-1825. Zijde, geborduurd mei 
zijdegarens, metaaldraad, pailletten en glazen 
steentjes, 45 x 40,5 cm. Collectie CMC 'Prins 

Frederik', inv.nr. 4} 

rand van het schootsvel en de klep is een 
decoratieve bies met bloemmotieven ge
borduurd. Het rijke borduurwerk is gebrui
kelijk voor Frans georiënteerde schootsvel
len uit het einde van de 18de en het begin 
van de 19de eeuw. 

Een bedrukt schootsvel uit 1825 laat 
een overeenkomstige voorstelling zien 
(afb. 33). 

De hiervóór genoemde schootsvellen voor 
de R.E.A.A. wijken volledig af van de 
schootsvellen die worden voorgeschreven 
voor de R.M. In de Thuileur des trente-trois 
de gres (1813) worden twee verschillende 
schootsvellen genoemd voor de 7de graad 
van Souverain Prince Rose-Croix. Voor het 
eerste deel van het ritueel wordt het vol
gende schootsvel omschreven: 

'Van Wit leer, gevoerd en omrand met 
zwart. In het midden drie zwarte rozetten. 
Op de klep een doodshoofd en twee ge
kruiste beenderen. Op de zak een grote I. In 
het midden van het schootsvel de Wereld
bol, omslingerd door een slang.'77 

Afb. 33. Schootsvel voor de Rozekruisgraad 
(R.E.A.A.), ca. 1825. Bedrukte zijde, 36 x 31,5 
cm. Collectie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 

891 

De genoemde slang rondom de wereldbol 
is weliswaar op enkele schootsvellen uit 
buitenlandse collecties terug te vinden, 
maar geen daarvan heeft een decoratie die 
op andere punten met deze beschrijving 
overeenkomt. 7° 

Het schootsvel voor het tweede deel 
van het ritueel voor de 7de graad van Sou
verain Prince Rose-Croix (R.M.) in de 
Thuileur des trente-trois degrés (1813) is 
enigszins vergelijkbaar met dat van de 
R.E.A.A.: 

'Wit Schootsvel, gevoerd en omrand met 
Ponceau [= rood]. In het midden van het 
schootsvel kan het juweel geschilderd of 
geborduurd zijn (...). De klep omrand als 
de rest. Men ziet in het midden ervan een 
Driehoek, waarin zijn gegraveerd drie vier
kanten, drie cirkels, en in het midden een 
L'79 

Deze beschrijving van de decoratie van de 
klep roept associaties op met de symboliek 
van de reeds beschreven Ecossais-graden. 
Het Manuel maqonnique (1820) volgt de 
beschrijving uit de Thuileur des trente-trois 
degrés (1813) voor het tweede deel van het 
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Afb. 34. Schootsvel voor een Rozekruisgraad, 
1825-1850. Beschilderde zijde, 37,5 x 33,5 cm. 

Collectie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 870 

ritueel, maar noemt de letter 'J' in plaats 
van de letter 'F en voegt toe: 

'De Zeer-Wijze Meester heeft op de borst 
een vlammende ster, met in het midden de 
letter G. Rondom de ster staan de letters 
F.E.C.'8 0 

Het schootsvel dat wordt genoemd in Le 
Tuileur Expert (1828) voor de 7de graad 
van Rose-Croix, is zeer eenvoudig: 

'(...) wit, omrand met rood, gevoerd met 
zwart; een rode roos of een kruis is gebor
duurd in het midden van het schootsvel."1 

Het schootsvel dat in Nederland werd ge
dragen in de periode 1803-1854, werd door 
Van Loo ontleend aan het 'manuscript Ul-
trajectina' uit ca. 1818. Hierin werd slechts 
vermeld dat de leden op een bepaald mo
ment 'hunne roode voorschoten afTJeggen], 
verwisselende dezelve met witte'. 2 

Ook hier geldt dat er zó veel rijk gede
coreerde schootsvellen uit de 19de eeuw in 
de verzamelingen van de Orde bewaard 
zijn gebleven, dat aangenomen moet wor-

Afl>. 35. Schootsvel voor een Rozekruisgraad, 
1825-1850. Beschilderde zijde. Collectie CMC 

'Prins Frederik', inv.nr. 872 

den dat men deze ook binnen het Neder
landse gradensysteem heeft gedragen. 
Sommige schootsvellen verdienen het ge
noemd te worden omdat ze een decoratie 
hebben die juist afwijkt van het gebruike
lijke. Een schootsvel uit het tweede kwart 
van de 19de eeuw werd vermoedelijk be
schilderd met behulp van een sjabloon (afb. 
34). Op het schootsvel werd ook een ge
plooide bies geschilderd, maar in een later 
stadium werd het schootsvel alsnog voor
zien van een echte zijden bies. De voorstel
ling laat de pelikaan met zeven jongen en 
een kruis in een mandje zien, dat in een 
grasperkje staat. Een enkele bloeiende roos 
buigt zich over de mand. Opnieuw is het 
'pax vobis' aangebracht. Opmerkelijk is de 
voorstelling op de klep: hier werd een Mal
tezer kruis gevat in een driehoek, het ge
heel geplaatst tegen een stralenkrans. 

Een laatste schootsvel met een geschil
derde voorstelling is voorzien van een 
valse, halfronde klep (afb. 3 5). De voorstel
ling op dit schootsvel is ongebruikelijk, 
maar past geheel binnen de thematiek van 
de Rozekruisgraad. Rechts in de voorstel
ling zien we een piramide (een gestileerde 
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Afb. 36. D. Sluyter (1790-1852): Z.K.H. Prins 
Frederik Grootmeester Nationaal van de Orde 
der Vrijmetselaren in Nederland, naar een por
tret van H. Langeveld (1777-1830) uit 

1887. Collectie CMC 'Prins Frederik' 

voorstelling van het graf) in een landschap, 
met een (acacia)boom en een pelikaan op 
een nest met zeven jongen. Op de voor
grond in de voorstelling staat een spits-
steen, die hier in de context van het rituaal 
van de Rozekruisgraad verwijst naar Chris
tus. 3 Links in de voorstelling zien we een 
gebroken kolom 'B ' , waartegen een anker 
en een kruis staan. Aan de voet van het 
kruis groeit een roos. Daarmee zijn hier 
Geloof, Hoop en Liefde afgebeeld. Op de 
achtergrond zien we een zuil met daarop 
een feniks. De feniks herrijst uit de vlam
men in een straal van licht, die van een ge
zicht in de wolken afkomstig is, het Lumen 
Christi. In de hemel zien we zon en maan. 
Op de klep is de stralende driehoek met het 
tetragram afgebeeld. 

Voor de volledigheid moet hier worden 
gewezen op een portret van prins Frederik, 

een gravure van D. Sluyter (1790-1852) 
naar een schilderij van H. Lange[r]veld 
(1777-1830) uit 1817. Daarop is de prins 
geportretteerd als Grootmeester-Nationaal, 
tevens Grootmeester van de Orde der Hoge 
Graden, gekleed in de voor zijn taak ge
bruikelijke regalia (afb. 36). De prins 
draagt witte handschoenen en een wit 
schootsvel met een rode klep, die is afgezet 
met goudfranje. Op de klep van het 
schootsvel is een zon te zien. Tevens draagt 
hij een cordon van rode moirée-zijde, waar
op een achtpuntige vlammende ster is afge
beeld. Aan het cordon hangt een draag-
teken van de Rozekruisgraad. dat 
overeenkomt met hetgeen meermalen in de 
tuileurs werd beschreven. Het afgebeelde 
schootsvel is - gezien de overige regalia 
waarmee de prins is afgebeeld - vermoede
lijk een Rozekruisschootsvel. In de verza
melingen van de Orde is dit exemplaar niet 
bewaard gebleven, maar wel enkele 
schootsvellen uit deze graad waarop even
eens een zon op de klep te zien is. 4 Deze 
dateren uit de tweede helft van de 19de 
eeuw. 

Schootsvellen voor meerdere graden 

Indien een vrijmetselaar lid was van meer
dere graden, bezat hij gewoonlijk een ver
zameling verschillende schootsvellen. In 
sommige gevallen droeg hij één schootsvel, 
waarop de symboliek van meerdere graden 
in de decoratie werd gecombineerd. Zo kon 
één schootsvel dienst doen in de bijeen
komsten van verschillende graden. Een 
dergelijk schootsvel wordt in de regel toe
geschreven aan de hoogste graad (van een 
bepaald gradenstelsel), waarvan kenmer
kende symbolen op het schootsvel te her
kennen zijn. 

In de verzamelingen van de Orde be
vindt zich slechts een klein aantal schoots-
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Afb. J7> Schootsvel voor gebruik in meerdere 
graden, 1800-1825. Zijde, geborduurd met 
zijdegarens, metaaldraad en pailletten, 39,5 x 38 
cm. Collectie CMC 'Prins Frederik', inv.nr. 23 

vellen met een voorstelling voor meerdere 
graden. Eén daarvan heeft een schildvorm, 
is gemaakt van wit satijn en voorzien van 
een groene bies en goudfranje. De valse 
klep wordt alleen aangegeven door de 
franje (afb. 37). Centraal op het schootsvel 
is een negenpuntige ster te zien, opge
bouwd uit drie verstrengelde driehoeken 
(een symbool uit de Ecossais-gmden). 
Hierin bevindt zich een deur met daarop 
een schietlood. Boven de ster is een koord 
met knopen uitgebeeld. Aan weerszijden 
van de ster hangen diverse werktuigen en 
symbolen aan een lint. Links zien we van 
boven naar beneden: een hamer gekruist 
met een ontluikende knots met daaronder 
een schedel (symbolen van het Nederland
se rouwschootsvel), een acaciatak met een 
passer en een waterpas, en ten slotte een 
kubieke steen. Rechts zien we gekruiste de
gens en een afgehouwen hoofd (symbolen 
uit de £7«-graden), een acaciatak met een 
maatstok en een schietlood, de letters 
'M.B.', een troffel en een ruwe steen. 
Onder in de voorstelling is een bandelier 
met de letters 'L.D.P.' afgebeeld, refere
rend aan de graad van Chevalier d'Oriënt 
(d'Epée). Op de klep zijn een gekruiste 
passer en een winkelhaak weergegeven. 

Afb. 38. Schootsvel voor gebruik in meerdere 
graden, 1800-182 5. Geborduurde zijde. Col
lectie Grand Oriënt de France, Parijs. Afb.: 

Cat. Tent. Turijn, 1992, nr. 100 

Het schootsvel werd gedateerd op het eer
ste kwart van de 19de eeuw. 

In het klooster van de redemptoristen te 
Wittem (Zuid-Limburg) bevond zich een 
uitzonderlijk schootsvel voor diverse gra
den. Het werd in het archief van het kloos
ter opgenomen als 'missiebuit', hetgeen be
tekent dat het bij de bekering van een lid 
van de Orde werd afgestaan. 5 Helaas zijn 
over deze gebeurtenis geen gegevens be
waard gebleven. Het schootsvel is inmid
dels geschonken aan de verzamelingen van 
de Orde. Het is gemaakt van witte zijde en 
bedrukt met een voorstelling naar een 
prent. Het schootsvel heeft een kleine drie
hoekige klep en een bies waarvan de oor
spronkelijke kleur niet meer te onderschei
den is. De voorstelling op het schootsvel is 
opgebouwd uit een aantal kleinere voor
stellingen. Een schootsvel met een groten
deels identieke voorstelling, maar uitge
voerd in borduurwerk, bevindt zich in de 
collectie van het Grand Oriënt de France 
(afb. 38). Dit exemplaar heeft een schild
vorm en is voorzien van een decoratieve 
rand van bladranken langs de bies. 

Centraal op het schootsvel is het ge-
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opende graf afgebeeld, waaruit een stralend 
rozekruis opstijgt (refererend aan de Roze-
kruisgraad). Naast het graf liggen een anker 
en een steen waaruit een kubiek ontbreekt. 
Hieromheen is een koord afgebeeld, onder
in de voorstelling gesloten met kwasten en 
een korenaar met acaciatakken. Aan het 
koord zijn diverse werktuigen en andere 
symbolen afgebeeld. Van linksonder met 
de klok mee zijn achtereenvolgens te her
kennen: een hamer, een driehoek met een 
winkelhaak, een beitel, een waterpas, een 
kruik, een zevenarmige kandelaar en een 
wierookvat gekruist met een vlag (met 
daarop een ster), een kroon met een pijl, 
een zwaard gekruist met een vlag (met 
daarop gekruiste degens), een vlammende 
ster met de letter 'G', een zeis gekruist met 
een vlag (met daarop een kruis), een sche
del met ponjaard, de gekruiste kolommen 
'J' en 'B ' met een vlag (met daarop een 
anker), een maatstok met een moker, een 
waterpas, een passer en een gradenboog. 

Links naast de centrale voorstelling is 
de grot van de boze Gezel bij een bron te 
zien, met daarin een hond (refererend aan 
de £7w-graden). Op de rots is een spitssteen 
geplaatst. Hierboven is een adelaar met een 
bandelier aangebracht, met de tekst 
'Rendre la liberté aux captifs'. Links van 
de centrale voorstelling is de brug over de 
rivier Starburzanai te zien, met onder de 
drie bogen de letters 'L.D.P.". Daarbij zijn 
een brandende toren en de herbouwde tem
pel geplaatst. Hierboven is een keten met 
driehoekige schakels afgebeeld (dit alles 
refererend aan de graad van Chevalier d 'O-
rient). Links van de klep is een symbool 
van drie concentrische cirkels met daarin 
drie driehoeken en drie vierkanten te zien 
(Rozekruisgraad). Rechts naast de klep is 
de ouroboros aangebracht, hier met een 
stralende driehoek met het tetragram in zijn 
midden. Op de klep van het schootsvel is 
een pelikaan met zeven jongen weerge

geven in een stralenkrans (een volgende 
verwijzing naar de Rozekruisgraad). Onder 
de klep van het schootsvel is een tekst aan
gebracht: 'Déposé a la Direction G. 1'im-
primerie et la libraire'. 

Conclusies 

In de 18de en de 19de eeuw weerspiegelde 
het schootsvel van de hoge graden de rijke 
symboliek van de verschillende maconnieke 
mythen. De basis voor de iconografie van de 
hoge graden wordt gevormd door wat wordt 
beschreven in Les plus secrets mystères 
(1766). Beschrijvingen van schootsvellen in 
de latere ritualenbundels en tuileurs grijpen 
hierop vaak terug. Uit vergelijking van de 
verschillende gedrukte tuileurs blijkt dat de 
voorschriften voor de decoratie van schoots
vellen gedurende het eerste kwart van de 
19de eeuw wel zijn veranderd, maar slechts 
in details. In grote lijnen hebben de kle
dingstukken hun kenmerken behouden. Wel 
zijn er soms duidelijke verschillen tussen 
hetgeen de verschillende gradenstelsels voor 
eenzelfde graad voorschrijven. 

Op grond van een vergelijking van de 
hierboven beschreven schootsvellen van 
hoge graden, kan een aantal vaak voorko
mende thema's in de decoratie van schoots
vellen van specifieke graden worden on
derscheiden: 

(A) Elu (wit schootsvel, zwarte bies 
en/of klep): 

Algemeen: de straf van de boze Gezellen 
• afgehouwen hoofden (op spiesen) 
• (hand met) ponjaard 
• negen (of meer) tranen of vlammen 
• een schedel met beenderen. 

(B) Ecossais (wit schootsvel, rode bies, 
soms rode voering): 

Algemeen: het vinden van de onuitspre
kelijke naam 
• concentrische cirkels met vierkant of 
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driehoek en Hebreeuwse letter Jod (en 
gekruiste kolommen) 
• spreuk: 'post tenebras lux' 
• negenpuntige ster (= drie verstrengelde 
driehoeken) 
• gekroonde passer op gradenboog met 
zon. 

(C) Chevalier d'Orient/d'Epée (wit 
schootsvel, rode en/of groene bies): 

Algemeen: mythe rondom de droom van 
Cyrus en de bouw van de tempel door 
Zerubabel 
• brug 
• rivier met schedels/beenderen 
• gekruiste zwaarden/vlaggen 
• letters 'L.D.P.' 
• afgehouwen hoofd tussen twee gekruis
te degens. 
• spreuk: 'Rends la liberté aux captifs' 
(D) Rose-Croix (wit schootsvel, rode 

bies; rode of zwarte voering, soms rode 
klep): 

Algemeen: hemel-/hellevaart van Chris
tus 
• Latijns kruis met een enkele roos (of 
rozenstruiken in knop en/of bloei) 
• pelikaan met drie, vijf of zeven jongen 
• spreuk: 'pax vobis' in maconniek ge
heimschrift 
• ouroboros (met of zonder kelk) en 
doornenkroon 
• (gekroonde) passer op gradenboog met 
rozekruis. 

Op de meeste schootsvellen is een com
binatie van de voor de desbetreffende 
graad gebruikelijke symbolen te vinden. 
Opvallend is dat de bewaard gebleven 
schootsvellen van de Rozekruisgraad het 
talrijkst zijn, maar dat ze qua decoratie het 
minst overeenkomen met hetgeen in de tui
leurs wordt vermeld. 

Ook het verschil tussen de door Van 

Loo beschreven sobere decoratie van Ne
derlandse schootsvellen in de periode 
1803-1854 en de rijkere decoraties die in 
de (Franse) tuileurs worden genoemd, is 
opvallend. Van Loo noemt de gebruikelijke 
bieskleuren voor iedere graad, maar 
spreekt niet over verdere decoratie. De tui
leurs maken op hun beurt echter geen mel
ding van het gebruik van franje, hetgeen 
Van Loo wél doet. Bewaard gebleven 
schootsvellen (met franje) zijn over het al
gemeen veel minder sober dan Van Loo ze 
beschrijft. Het lijkt waarschijnlijk dat de 
rijk gedecoreerde exemplaren vaak zijn ge
bruikt. Pas aan het einde van de 19de en 
het begin van de 20ste eeuw kregen Neder
landse schootsvellen daadwerkelijk het 
voorgeschreven sobere uiterlijk. 

Na vergelijking van de vele beschrij
vingen en illustraties met de bewaard ge
bleven schootsvellen in de verzamelingen 
van de Orde blijken de bewaard gebleven 
exemplaren veel gemeen te hebben met de 
beschrijvingen in de Franse tuileurs. Het is 
bekend dat veel Nederlandse loges voor 
kortere of langere tijd onder Frans regime 
werkten, hetgeen dit verschijnsel deels ver
klaart. 

Tot slot moet hier worden opgemerkt 
dat de bestudering van de overige regalia 
van de hoge graden hier buiten beschou
wing moest blijven, omdat dit een zeer 
complexe materie is, waaraan nog weinig 
aandacht is besteed. Met name de beschrij
vingen van de bijoux (draagtekens) voor de 
hoge graden kunnen een verdere aanwij
zing vormen bij de identificatie van 
schootsvellen. Zo wordt bij de Ecossais- en 
de Rozekruis-graden in de tuileurs vaak 
vermeld dat het bijou van de desbetreffen
de graad op het schootsvel wordt afge
beeld. 
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Noten 

i Snoek 1995A, blz. 6-7. Snoek meent dat een nieuwe maconnieke graad steeds werd gecreëerd 
om binnen de Vrijmetselarij een praktisch probleem op te lossen. Wanneer het probleem een
maal was opgelost, bleef de graad behouden. Het rituaal van de nieuwe graad veranderde ver
volgens in meerdere of mindere mate van inhoud (Snoek 1995 A, blz. 26-28). 

2 Sepers 1993, blz. 65-96. 
3 Het betreft de graden van Parfait Macon Elu (Volmaakte Verkoren Metselaar), Elu de P[eri-

gnan] (Verkorene der Pferignan]), Elu des Quinze (Verkorene van Vijftien), Petit Architecte 
(Kleine Bouwmeester), Grand Architecte (Groote Bouwmeester), Chevalier de l'Epée et de 
Rosé Croix (Ridder van de Degen en van het Rozenkruis), Noachite ou Chevalier Pruissien 
(Noachiet, of Pruisisch Ridder). Deze hoge graden (en de latere vormen hiervan in de diverse 
gradenstelsels) zijn gebaseerd op aan de Bijbel ontleende bouwprocessen. Snoek 1995A, blz. 
28 hanteert de volgende indeling: 
(I) Het bouwen van de Antideluviaanse zuilen: (a) de graad van Leerling; (b) de graad van 
Gezel; 
(II) Het bouwen van de toren van Babyion: (a) de graad van Noachiet of Pruisisch Ridder; 
(III) Het bouwen van de Tempel van Salomo: (a) de graad van Meester; (b) de graden van 
Schots Meester; (c) de £7«-graden; 
(IV) Het bouwen van de Tempel van Zerubabel: (a) de graad van Ridder van het Oosten en/of 
van de Degen. 
De graad van Ridder van het Oosten inspireerde andere Franse 'ridder'-graden, het Duitse 
Stricte Observanz-systeem en de Engelse Knights Templars en Templar Knights of Malta. 

4 Hoewel de Constitutie van de R.d.P. vermeldt dat het gradenstelsel in 1762 zou zijn ontstaan, 
geeft Naudon aan dat hier sprake is van (opzettelijke) antidatering. Het gradenstelsel werd vol
gens Naudon vastgesteld door Grasse de Tilly (geb. 1765!) aan het einde van de 18de eeuw. Zie 
Naudon 1966, blz. 94 noot 63, blz.106-136. 

5 Het gaat om manuscripten van de R.d.P. die opzettelijk van een te vroege datering zijn voor
zien. Het 'manuscript Francken' claimt te stammen uit 1783, maar dateert in werkelijkheid uit 
ca. 1790 (of de jaren '90). Zie Naudon 1966, hoofdstuk VI. Van het 'manuscript Francken' is 
een vertaling aanwezig in het GON (z.nr.): Overbeek, Eerste proeve van vertaling (voor studie
doeleinden) van de graden 4—17 zoals vervat in het handschrift: Rite de Perfection. The rituals 
from the 4th to the 25th degree as translated in 1783 by Henry Andrew Francken, 1982 (onge
publiceerd). 

6 Sepers noemt ook het Manuscript de Montaleau van het GON en een vertaling hiervan van 
Overbeek uit 1978, zonder vermelding van deze bron te geven (Sepers 1993, blz. 68-69). 

7 Sepers 1993 bespreekt de verschillen. 
8 Zie ook Van Loo 1953; Snoek 1991A en 1991B. 
9 Cat. tent. Brussel 1983, blz. 118. 
10 De eerste bladzijde van het manuscript geeft de titel als volgt: 'Collecüon de quatre vingt 

quatre pieces de Tableaux et Habits de differentes loges, faite pour Ie contentement des Frères 
par Ie f rere Löwen. 3 Du[c1\aten.' Kloss vermeldt daarbij het volgende over de herkomst van 
het manuscript: 'Aus dem Nachlasse der Br. General von Hahn, nebst Cahier 1-22 eines 
Französischen Systems vom Br. lean Noe du Fay (?) deponiert. Unter dem Nachlasz des Br. 
Ludhart findet sich ein andere cartonnirtes Exemplar von 79 Blattern, ebenfalls vom fr. de 
Löwen gemahlt und gezeignet, nach darin befindlichen Inschrift, ehedem im Besitz eines Br. 
von Born (zu Wien?). Nach Anordnung der also eingebundenen 79 Blatter, sind die Hahnsche 
Sammlung, und somit gegenwartige Copien numerirt, wiewohl öfter eine bessere Anordnung 
zu wünschen ist. Der analogie der Gegenstande wegen, sind auch an derwarts herstammende 
Zeichnungen hier eingelegt' (GON, Collection de 84 Tableaux [1784], z.p.). De afbeeldingen in 
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het manuscript zijn van een geringe artistieke kwaliteit, maar zijn van belang voor het identifice
ren van schootsvellen. Een aantal van de in het manuscript opgenomen tableaus komt overeen 
met hetgeen in Les plus secrets mystères werd beschreven en afgebeeld. Van enige vaste volgor
de in de afbeeldingen lijkt geen sprake, evenmin zijn ze te identificeren als behorend bij een be
paalde ritualenbundel of gedrukte tuileur. 

11 Herdruk: Overbeek 1993. In de Kloss-collectie bevindt zich tevens een driedelige serie Franse 
manuscripten, die bekend staat als de Maqonnerie des Hommes (ca. 1782-1792). Hierin worden 
de ritualen en regalia beschreven van een groot aantal (veelal obscure) hoge graden. De serie be
stond oorspronkelijk uit zes volumes en was afkomstig uit de verkoop in 1833 van de biblio
theek van André Josef Etienne Lerouge (1766-1833) (zie: Catalogue des Manuscrits et 
Imprimés sur La Francmaconnerie provenant du cabinet du Feu M. Lerouge (1834), GON, 
inv.nr. 240 A 5, nr. 189). Een deel van de verkochte publicaties was bij de boekhandelaren Jules 
Renouard en Leblanc terechtgekomen. Over aankopen van publicaties bij deze handelaren is een 
uitgebreide correspondentie bewaard gebleven (GON, inv.nr. 193 C 1). In de manuscripten is 
een groot aantal aquarellen opgenomen, die een mengeling vormen tussen allegorische voorstel
lingen, tableaus en afbeeldingen van loge-interieurs (zie reproductie van afbeeldingen uit het 
manuscript in A.R. Overbeek, G.L. Prinsen 1984, GON, z.nr., prentencollectie). De rijke sym
boliek die op iedere aquarel te vinden is, kan een belangrijke bron vormen bij verder onderzoek 
naar maconnieke regalia. De figuren die in de aquarellen zijn weergegeven, dragen eenvoudige 
witte schootsvellen, die zijn voorzien van een gekleurde bies. Bovendien gaat het voornamelijk 
om obscure graden, die niet overal werden beoefend (als ze al werden beoefend). Het werk 
wordt daarom hier niet behandeld. Hier moet ook worden genoemd het Recueil Maqonnique 
contenant l'explication du soixante et dixfigures appartenantes aux sept grades de lafranche 
Magonnerie, ou l'Arch Royal (GON, inv.nr. 122 C 58), een manuscript waarin door middel van 
diverse illustraties een aantal maconnieke symbolen wordt toegelicht. 

12 Het manuscript werd in 1817 aangeboden aan prins Frederik, toen hem werd verzocht Soeverein 
Groot-Commandeur (= Grootmeester der hoge graden) te worden. De prins weigerde de functie, 
maar behield het boek. Het Receuil de Maconnerie staat thans bekend als 'het boek van Prins 
Frederik'. Hier werd gewerkt met de Nederlandse vertaling: A. Overbeek, Het boek van Prins 
Frederik, Amsterdam 1986 (niet gepubliceerd, GON. inv.nr. 93). 

13 Van de iste editie zijn (in de verzamelingen van de Orde) geen exemplaren bewaard gebleven. 
Daarom werd hier gebruikgemaakt van de editie uit 1821, die vermoedelijk wat de beschrijving 
van de schootsvellen betreft onveranderd bleef (uit vergelijking van opeenvolgende edities van 
de diverse tuileurs blijkt dat de kledingvoorschriften in latere edities zelden afwijken van het
geen de iste editie vermeldt). 

14 Hier werd gebruikgemaakt van de editie uit 1828. 
15 Hier werd gebruikgemaakt van de 2de editie, uit 1830, in een facsimile-uitgave uit 1975. Deze 

editie is wat betreft de beschrijvingen van de schootsvellen identiek aan de iste editie, met uit
zondering van die voor de 27ste graad. De hieronder besproken afbeeldingen zijn eveneens op
genomen in de iste editie. 

16 Hoewel Le Tuileur Expert wel de kenmerken van de Grades Symboliques Ecossais bespreekt, 
worden hierin geen regalia genoemd. Bij de graad van Grand Inspecteur Anglais Primitifv/ordt 
ten slotte vermeld dat in deze graad geen schootsvel wordt gedragen. 

17 Hoewel andere hoge graden eveneens in maconnieke collecties zijn vertegenwoordigd, is het 
aantal bewaard gebleven objecten daarvan over het algemeen te klein om een ontwikkeling in de 
decoratie van het schootsvel van die graden te kunnen schetsen. 

18 Les plus secrets my stères 1766, blz. 42-43. 
19 Vertaling door de auteur. 'Il est de peau blanche, bordée d'un ruban noir. Au milieu il doit y 

avoir une tour brodée en argent, trois rosettes de ruban noir; une a chaque coin, une sur la ba-
vette, qui signifient les trois têtes; au-dessous de la bavette sera mis H; au-dessous de la rosette a 
gauche O, & a la droite S' (Les plus secrets mystères 1766, blz. 52). 



264 Andréa A, Kroon 

20 Vertaling door de auteur. 'Le tablier est blanc, bordé en noir; au milieu est représentée la ville de 
Jérusalem et trois têtes exposées sur des piquets aux portes de 1'est, de 1'ouest et du sud' (L'U-
nique et parfait Tuileur 1812, blz. 26). 

21 Manuel maconnique 1820, blz. 101. 
22 Vertaling door de auteur. 'Le (...) habillement sera semblable a celui des Frères, excepté que Sa-

lomon aura des gants garnis d'un frange, & le tablier bordeé d'une dentelle d'argant. 
(...) Le tablier droit être de peau blanche, doublée de noir; sur la bavette sera brodée une tête de 
mort avec un os & une epée en sautoir, soumise a une équerre brodée en or. Sur la poche du ta
blier sera une grosse larme, au bas & sur les cötés huit autres larmes plus petites; au bout de la 
poche une branche d'acacia' (Lesplus secrets mystères 1766, blz. 3). 

23 Vertaling door de auteur. '(...) de peau blanche, doublé de noir; sur la bavette est brodée une tete 
de mort, avec un poignard ou une epée, et un tibia: ceux-ci en sautoir' (Le Tuileur Expert 1828, 
blz. 39). 

24 GON, inv.nr. 1136 heeft een bijna identieke voorstelling. De uitvoering van de acaciatak is van 
een andere hand, het handvat van de ponjaard is weergegeven in spiegelbeeld. 

2 5 Vertaling door de auteur. 'Le tablier est blanc, doublé et bordé de noir, taché de rouge; sur la ba
vette un bras ensanglanté tenant un poignard' (L'Unique et parfait Tuileur 1812, blz. 25). 

16 Manuel maconnique 1820, blz. 98. 
27 Vertaling door de auteur. 'D'autres y peingnent un Poignard, environné de Neuf Larmes, 

comme pour Elu de France' (Thuileur des trente-trois degrés 1813, blz. 74). 
28 Vertaling door de auteur. 'Un poignard environné de neuf flammes' (Manuel maqonnique 1820, 

blz. 104). 
29 Vertaling door de auteur. 'Blanc, doublé et bordé de noir. Au milieu, un poignard, environné de 

neuf flammes rouges en forme de rayons, la bavette du tablier Noire, doublée et bordée de 
Rouge; au milieu trois flammes Rouges' (Thuileur des trente-trois degrés 1813, blz. 272). 

30 Manuel maconnique 1820, blz. 247. 
31 Sepers 1993, blz. 72. 
32 Van Loo 1967, blz. 7. 
33 Het schootsvel werd in eerste instantie gedateerd op ca. 1850. 
34 Sepers 1993, blz. 77. 
35 Sepers 1993, blz. 84. 
36 Snoek 1995 A, blz. 34. Het rituaal van Ecossais Anglois ou le Parfait Maitre Anglois (ca. 1745) 

meldt reeds dat de gebruikelijke loge-inrichting voor deze graad uitgevoerd dient te zijn in een 
rode kleur. Snoek dateert het rituaal voor de graad van Ecossais Anglois ou le Parfait Maitre 
Anglois niet op 1740, zoals het rituaal vermeldt, maar op ca. 1745 (Snoek 1995A, blz. 23). Een 
manuscript met ritualen voor de Petit Ecossois en j Grades, connu a Lille en IJ49 vermeldt 
eveneens een rode loge-inrichting voor deze graad. In de beschrijving van de inwijding van de 
Compagnon Petit Ecossais wordt in dit manuscript bovendien gesproken van regalia in een rode 
kleur: 'tous les frères (...) paroissent decorés avec leurs Cordon et Tablier rouge' (GON, Ms. 
192 A 60, blz. 4/5, hier geciteerd uit: Snoek 1995A, blz. 21). Les Francs-Macons Ecrasés 
(1747) bespreekt de graad van Architects, or Ecossais Masons (Bouwmeester of Schots Mees
ter), maar de betrouwbaarheid van dit werk valt te betwijfelen. De auteur meldt dat in deze 
graad geen schootsvel en handschoenen meer worden gedragen: 'Pour ce qui est du Tablier, & 
des Gands, dès que 1'Aspirant est entre dans la Loge, ils en quitte, parce que les autres Frères 
Architectes [Ecossois] n'en portent point non plus.' Tevens werd in het werk een prent opgeno
men met het tableau voor deze graad (afbeelding Carr 1971, blz. 310). 

37 Les plus secrets mystères 1766, blz. 58. 
38 Allerverborgenste geheimen 1786, blz. 43. 
39 GON, 'manuscript Francken' ca. 1790, blz. 40. 
40 GON, 'manuscript Francken' ca.. 1790, blz. 40. 
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41 GON, 'manuscript Francken' ca. 1790, blz. 66. 
42 GON, 'manuscript Francken' ca. 1790, blz. 74. Deze graad komt het meest overeen met de 

graad van Kleine Bouwmeester. De graad van Kleine Bouwmeester komt tevens overeen met 
het rituaal voor Schots Meester dat tussen 1756 en 1766 in de Loge 'La Bien Aimée' te Amster
dam werd gebruikt (GON, inv.nr. 124 B 14). 

43 Régulateur 1801, z.p. 
44 Naast de Ecossais-graden zijn er de zogenoemde Royal Arc/i-graden (Koninklijk Gewelf), die 

weliswaar afstammen van de oude graad van Schots Meester, maar inhoudelijk een aparte groep 
vormen. Deze graden handelen voornamelijk om de gebeurtenissen in de gewelven onder de 
tempel, waarbij eveneens het vinden van de 'onuitsprekelijke naam' een rol speelt. De zogehe
ten Royal Arch-graad werd al in 1746 in Ierland beoefend, maar de oorsprong van deze graad is 
onduidelijk (Sepers 1993, blz. 77). Ook deze graad werd in verschillende gradenstelsel opgeno
men. Op de Royal Arch-graad wordt hier niet ingegaan, omdat de hiervan bewaard gebleven 
schootsvellen grotendeels afkomstig zijn uit Engeland. Wel is voor Nederland de hier genoemde 
graad van belang. 

45 Vertaling door de auteur. '(...) compas couronné, dont les pointes ouvertes sont posées sur un 
quart de cercle de quatre-vingt dix degrés, et un soleil au milieu' (L'Unique et parfait Tuileur 
1812, blz. 36). 

46 Vertaling door de auteur. 'Blanc, doublé et bordé de Rouge. Au milieu, un compas couronné sur 
un quart de cercle, avec une médaille représentant Ie Soleil. Sur Ia bavette, 1'Etoile flamboyante' 
(Thuileur des trente-trois degrés 1813, blz. 276). 

47 GON inv.nr. 1318, ca. 1825. 
48 Ook wel Apprentif, Compagnon en Maitre Ecossais, of Petit Architecte, Grand Architecte en 

Grand Maitre Ecossais. 
49 Van Loo 1967, blz. 20. 
50 GON, 'manuscript Francken' ca. 1790, blz. 40. 
51 GON, inv.nr. 122 E 1, herdruk in Latomia, 97 (1990), blz. 102. 
52 Zie GON, inv.nr. 122 E 1, herdruk in Latomia, 97 (1990), blz. 92. 
53 Les plus secrets mystères 1766, blz. 99-105. Zie: 1 Kron. 3 : 19; 2 Kron. 36; Ezra 1-6; Neh. 

1-7; 12 : 1, 47; Hag. 1 : 1, 12-14; 3 : 5- 2 2 _ 2 4 ; Zach. 4 : 6-10. 
54 Les plus secrets mystères 1766, blz. 99. 
55 In het hieronder besproken 'manuscript Francken' wordt herhaaldelijk vermeld dat de Starbur-

zanai de rivier Eufraat is. 
56 Dit zou volgens de beschrijving van de prent een verbeelding zijn van de gevangenschap en on

derdrukking onder de Romeinse keizers en de vrijheid onder Constantijn de Grote, relaterend 
aan de 5de graad (Les plus secrets mystères ij66, blz. ix). De schakels komen echter voor op 
bewaard gebleven schootsvellen van de graden van Chevalier d'Oriënt. 

57 Later werden de letters 'L.D.P.' op diverse manieren uitgelegd, meestal als de Latijnse spreuk 
'Libertas detur populo'. In andere gevallen duidde men de letters als 'Liberté de penser' of 
'Lilia destrue pedibus'. 

58 Vertaling door de auteur. '(...) un tablier doublée de taffetas verd, bordé d'un petit ruban de 
même couleur, sans autre signe, & la bavette basse; Ie tablier et Ie cordon ne pourront se porter 
que dans les fonctions qui se passent dans Ie premier Appartement (...) Dans Ie deuxième Ap
partement, en y passant, les Frères quittent Ie verd, & prennent Ie rouge, qui est la véritable cou
leur écossoise' (Les plus secrets mystères 1766, blz. 106). 

59 Ook de afbeeldingen van tableaus van de graad van Ridder van het Oosten (van de Degen) in 
Collection de 84 Tableaux (1784) zijn afgeleid van deze prent. 

60 Vertaling door de auteur. '(...) tablier Blanc, bordé de Verte, la bavette basse. Sur cette bavette, Ie 
noeud de Salomon mal entrelacé, et au milieu du tablier deux glaives en sautoir. On peint souvent 
sur ce tablier un Pont, avec les lettres L.D.P.' (Thuileur des trente-trois degrés 1813, blz. 281). 
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éi Thuileur des trente-trois degrés 1813, blz. 281. 
62 Manuel maconnique (1820), blz. 264. 
63 Deze worden genoemd in Receuilprecieux 1783, blz. 96. 
64 Cat. Nijmegen 1913, blz. 69, vitrine 8, nr. 14 beschrijft een dergelijk schootsvel. Dit exemplaar 

behoort dus vermoedelijk tot de vooroorlogse verzamelingen van de Orde. 
65 Van Loo 1967, blz. 44. 
66 GON, 'manuscript Francken' ca. 1790, blz. 186. 
67 Van Loo (1967), blz. 44. 
68 De (ridderlijke) kruistochten inspireerden de graden van Grand Elu en Chevalier Kadosh. 
6<) 'Chevalier de 1'Aigle du Pélican de Rose-Croix de Saint André. ou Ie Parfait Macon. c.a.d. Ie 

Chevalier de 1'aigle Souverain de Strasbourg 1760 Epuré du fr Ro...s c. L 7. Le Chevalier de 
1'aigle du 6e Mafon parfait qui a conservé la formule ordinaire et originaire de la vraie Macon-
nerie' (Opschrift op kaft Rituaal Straatsburg 1760, GON, 240 C 53). 

70 Vertaling door de auteur. '(...) tous les frères doivent être vêtus de noir (...) [avec] un tablier 
doublée de noir' (GON, inv.nr. 240 C 53, Rituaal Straatsburg 1760, blz. 12). 

71 GON, inv.nr. 240 C 53, Rituaal Straatsburg 1760, blz. 13. In Les Francs-Macons Ecrasés 
(1747) werd een prent opgenomen met het tableau voor de graad van de Architects, or Ecossais 
Masons (Schots Meester) (afb. Carr 1971, blz. 310). Op het tableau zijn vijf dieren afgebeeld, 
opgesteld in de vorm van een kruis: bovenaan een duif, rechts een aap, onderaan een vos, links 
een pelikaan met een nest met drie jongen, in het midden een leeuw. Opvallend is dat de peli
kaan een rol speelt in de Rozekruisgraad. Ook deze graad kenmerkte zich door regalia in een 
rode kleur, net als de graad van Ecossais. 

72 GON, inv.nr. 122 C 42. Het Cahyer is afkomstig uit de handschriftenverzameling van A. van 
Helden. Op de titelpagina staat vermeld: 'a Maastricht au mois de Juin 1781. Copie sur L'origi-
nale. A. van Helden S.D.R.C.'. 

73 Vertaling door de auteur. 'De satin Blanc, doublé de Noir, bordé de Rouge. Sur le satin est peint 
ou brode le Bijou [*]. Sur la doublure, une croix Rouge' (Thuileur des trente-trois degrés 1813, 
blz. 125). 

74 Vertaling door de auteur. 'Celui du Rose-Croix de France' (Thuileur des trente-trois degrés 
1813, blz. 125). 

75 Vertaling door de auteur. '(...) un compas couronné, posé sur un quart de cercle; entre les 
branches du compas, d'un cöté est un pelican; de 1'autre, un aigle. Entre ces deux emblêmes 
s'élève une croix sur laquelle est une rosé' (Tuileurportatif 1819, blz. 71). 

76 Vertaling door de auteur. Tun des cötés du bijou' (Manuel maconnique 1820, blz. 139). 
77 Vertaling door de auteur. 'De peau Blanche, doublé et bordé de Noir. Au milieu, trois rosettes 

Noires. Sur la bavette, une tete de mort, et deux os en sautoir. Sur la poche un grand I. Au milieu 
du tablier, le globe du Monde, environné du serpent' (Thuileur des trente-trois degrés 1813, blz. 
287). 

78 Een exemplaar bevindt zich in het Deutsches Freimaurer Museum te Bayreuth (afgebeeld in 
Cat. tent. Wenen 1992, nr. 3/14) en een ander bevindt zich in de verzamelingen van de Grand 
Loge de France (afgebeeld in Morata, z.j.). De globe met de slang verwijst naar de wereld in de 
greep van satan. 

79 Vertaling door de auteur. 'Tablier Blanc, doublé et bordé de Ponceau. Sur le milieu du tablier 
doit être peint ou brode le bijou (...). La bavette bordée comme le reste. On y voit au milieu un 
Triangle, dans lequel sont inscrits trois carrés, trois cercles, et au centre un J' (Thuileur des 
trente-trois degrés 1813, blz. 287). 

80 Vertaling door de auteur. 'Le très-sage maïtre a sur la poitrine une étoile flamboyante, avec la let
tre G au milieu. Autour de 1'étoile sont les lettres 'F.E.C.' (Manuel maconnique 1820, blz. 270). 

81 Vertaling door de auteur. '(...) blanc, bordé de rouge, doublé de noir; une rosé rouge ou une 
croix est brodée au milieu du tablier' (Le Tuileur Expert 1828, blz. 46). 
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82 Van Loo 1948, blz. 82. 
83 Indien een kubieke steen wordt opengevouwen, vormen de zijden een vierkant kruis. In het ritu

aal is bovendien sprake van een steen die water en bloed zweet. Dit is een verwijzing naar de 
wond van Christus. 

84 In de verzamelingen van de Orde bevinden zich twee schootsvellen van witte zijde, voorzien 
van een rode klep met daarop een zon en afgezet met goudfranje (inv.nrs. 32 en 33). Ze zijn 
voorzien van de sobere voorstelling van een roos en een kruis, uitgevoerd in fijn borduurwerk 
van zijdegarens en metaaldraad. 

8 5 Vriendelijke mededeling van pater Hullegie, archivaris van het klooster. 
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