Vrijmetselarij in Delft
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Hier volgt de geschiedenis van Loge Silentium, sinds
1801, en het logegebouw in de Choorstraat, sinds 1895.
Niet alleen de historie van een Vrijmetselaarsloge, maar
ook een Delftse geschiedenis.
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1801

HET BEGIN

- Op 20 januari 1801 kwamen negen vrijmetselaren

tezamen in Huis ter Lucht aan de Rotterdamseweg net buiten de
poort van de stad Delft. Ze kwamen bijeen in de Rechtkamer,
uitgenodigd door één der broeders die daar als schout van
Vrijenban en Nootdorp toegang toe had.

De broeders waren patriotten die enkele jaren uit Holland verdreven
waren geweest en in Duinkerken hadden gewoond. Daar waren ze
vrijmetselaar geworden, eerst in een Franse loge en later in een
eigen loge: Les Vrais Bataves. Na hun terugkeer in Holland hadden
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ze hun loge in Den Haag voortgezet, omgedoopt tot De Ware
Bataven.
Het reizen van Delft naar Den Haag was in die tijd echter geen
sinecure. Met de trekschuit een paar uur heen, 's avonds kon men in
het donker niet meer terug, de volgende dag met de trekschuit
retour. Het koste zo bijna twee dagen om een loge-avond bij te
kunnen wonen. Het was dan ook begrijpelijk dat de Delftse broeders
een eigen loge wilden oprichten.
Er werd besloten om een verzoek aan het Grootoosten van de
Bataafse Republiek te richten voor het constitueren van een loge
onder de naam 'Silentium'. Ook de 'couleuren' van de loge werden
vastgesteld: donkerblauw, lichtrood en wit, een keuze die wel
samengehangen zal hebben met de Patriottische afkomst van de
broeders. Deze kleuren zijn vandaag de dag nog steeds de kleuren
van loge Silentium, terug te vinden in schootsvellen, cordons en
andere versierselen.
Men koos een voorlopige voorzittend meester – Br:. Ruysch - en een
“provisioneel” secretaris – Br:. Van Essen - en belastte de secretaris
met het zoeken naar een geschikte behuizing voor de nieuwe loge.
DE BEHUIZING

- Drie weken later komen ze opnieuw bijeen. Van

Essen heeft een bovenhuis met twee ineen lopende kamers
gevonden, boven een pakhuis. Deze kamers kunnen tot een
ontvangstkamer en een Logekamer worden omgebouwd. De huur
na verbouwing bedraagt negentig gulden per jaar. Dit wordt, in de
taal van die tijd, geaccordeerd.
De straat en de naam van de eigenaar zijn in de notulen vermeld.
Nu hebben we geluk: als omstreeks 1830 de eerste kadastrale kaart
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van Delft wordt gemaakt, bezit deizelfde eigenaar nog steeds dit
pakhuis. Aan de hand van het kadastrale nummer (C nr 279) kan
worden vastgesteld waar dit eerste onderkomen zich bevonden
heeft. Het blijkt Choorstraat 22-24 te zijn waar thans, in 2001, een
tearoom gevestigd is [zie kaartje]. Dit pand grenst - achter een
tussengelegen chocolaterie om - aan ons huidige pand. Als je tegen
de oostelijke wand van onze voorhof klopt, raak je het achterhuis
van ons eerste logegebouw aan! [blauw = huidige loge, rood =
tearoom Leonidas]
Opmerkelijk, omdat we tussen dat eerste begin en het huidige
logegebouw circa negentig jaar langs verschillende adressen in de
binnenstad hebben gezworven!

DE CONSTITUTIE

- Eind maart spreken de notulen nog van de

“provisioneel” georganiseerde loge Silentium.
Op 7 april 1801 wordt er een brief van de Grootsecretaris Nationaal
ontvangen waarin de constitutie van de nieuwe loge 'gunstig is
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geaccordeerd'.

Deze datum wordt als oprichtingsdatum

Silentium aangemerkt.

van

In de notulen van de eerstvolgende

vergadering wordt dan gesproken van de loge Silentium binnen
Delft.
Wat een snelheid! Eind januari houdt men de eerste vergadering,
begin april is de goedkeuring er, compleet met naam, couleuren,
samenstelling van het bestuur en al. Kom daar tegenwoordig eens
om.
DE BROEDERS

- Wie zijn deze broeders die we hier bij de oprichting

van Silentium tegenkomen? Gegoede burgers als je de ledenlijst
bekijkt: er is sprake van een instrumentmaker, de zoon van een
dominee, een schout (zoals eerder gemeld), een boekdrukker, een
gemeenteraadslid en een meesterschilder en -verver. Zou deze
laatste, in onze terminologie, zowel huisschilder als kunstschilder
geweest zijn? Verder is er een militair die al gauw na de oprichting
uit de ledenlijst verdwijnt, vermoedelijk overgeplaatst. Delft was toen
nog een garnizoenstad, waar de militaire bezetting nogal eens
wisselde.
De leeftijd van de broeders liep ruwweg van 35 tot 55 jaar. Niet erg
jong - dat kon ook niet met die voorgeschiedenis van enkele jaren
ballingschap - en ook niet erg oud. In de kracht van hun leven als we
het zo mogen zeggen.
Een bijzonderheid uit die tijd is ook dat één van de broeders een
knecht heeft, Jannes Kolle, die de loge wordt aangeboden als
'dienende broeder'. Op één van de volgende bijeenkomsten wordt hij
in de eerste graad geïnstalleerd; 'met allen de daartoe geijste
formaliteiten aangenomen & bevestigd,' zoals de notulen zeggen.
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Later horen we nog eens van Kolle. Dan vraagt hij om enige
geldelijke ondersteuning. Maar dat verzoek wordt niet ingewilligd, hij
had al een halfjaar 'op vooruit' gekregen.
DE INRICHTING

- Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de

behuizing van de nieuwe loge verder. Er wordt een tekening
gemaakt voor de troon van de Achtbare Meester. De tekening is niet
bewaard gebleven, maar we kunnen ons wel voorstellen hoe die
troon er ongeveer uit moet hebben gezien: een typische 18e eeuwse
troon met veel versieringen. Verder is er sprake van het maken
van kolommen. Men kan kiezen tussen ontwerpen die Fl 26 of Fl 36
kosten, exclusief verven en bronzen. Hele bedragen in die tijd! Ze
zullen er ongetwijfeld rijker en meer bewerkt hebben uitgezien
dan de kolommen uit onze tijd.
Er wordt besloten om driehoekige
tafeltjes te laten maken voor de
opzieners, men spreekt van 'de
beijde tafels van de surveillants'.
Zulke tafeltjes hebben we nog [zie
een latere foto]. Het gebruik dat
de tafeltjes van de opzieners - en
later ook van de secretaris en de
penningmeester - driehoekig zijn,
blijkt dus al oud te zijn.
Er zijn ook tekeningen gemaakt
voor de 'bijous'. Deze worden
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besproken en 'geaccordeerd'. Ook spreekt men over het laten
vervaardigen van een ‘tableau’.
Verder heeft men het over de constitutiebrief. De prijs van deze brief
bedraagt niet minder dan Fl 52,10. Een hoog bedrag als men dat
vergelijkt met de negentig gulden jaarhuur van de logeruimte. Het
Grootoosten moest, net als tegenwoordig, ook aan zijn trekken
komen!
Het is ook een heel bedrag als men in aanmerking neemt dat de
constitutiebrief - nog steeds in het bezit van de loge - door het
verdwijnen van de inkt nu bijna niet meer te lezen is. Bij een volgend
jubileum zal er wel niet meer dan een blank vel perkament
overgebleven zijn! Gelukkig dat het document tijdig gefotografeerd is
en als duidelijk leesbare kopie - ingelijst en wel - in de loge hangt.
VERANDERINGEN

- Halverwege de verbouwing spreken de notulen

over de moeilijkheid dat de Logekamer aan de straatkant komt en de
Visiteurskamer achter; kan het nog andersom, ook al brengt dat
kosten met zich mee? Het blijkt te kunnen, maar dan wordt de huur
wel Fl 100 per jaar in plaats van de eerder genoemde negentig.
Waar maken de broeders zich druk over? We zullen het nooit weten.
Vanwege de inkijk? Een paar degelijke gordijnen zouden dat
probleem toch op kunnen lossen. Of is dat onze moderne manier
van kijken? Wij werken in onze loges met elektrisch licht, kunstlicht.
Wellicht dat men toen zoveel mogelijk bij daglicht wilde werken en
dan begrijpelijkerwijs niet aan de straatkant te kijk wilde zitten.
Hoe het ook zij, men koos voor de duurdere oplossing. Men spreekt
dan over de 'visiteurskamer' of 'klijne kamer' aan de voorkant, ook
wel de 'koude' kamer genoemd.
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Waar komt die laatste benaming vandaan? Ook dat wordt ons,
verwende 21e eeuwers, duidelijk als we lezen dat in de Logekamer
een schoorsteen aangebracht zal worden, waar een 'koolhaard'
komt te staan.
Natuurlijk, men had toen geen centrale verwarming, ieder vertrek
moest apart verwarmd worden. Of niet... als men kosten wilde
sparen. Maar de broeders maken van de nood een deugd door in de
'koude kamer' een wijnrek voor twee ankers wijn in te richten, en een
kapstok.
Ook worden er twee dozijn maçonnieke wijnglazen besteld.
Al deze uitgaven wekken de indruk dat de broeders er wel wat voor
over hadden om een welvoorziene loge in te richten.
INWIJDINGEN -

De loge moet nog steeds geïnstalleerd worden, maar

dat wordt vertraagd door de 'aanhoudende indispositie' van B:. Van
der Meer, de voorzittend meester van De Ware Bataven. Deze was
door de Grootmeester Nationaal 'gechargeerd' met deze installatie.
Begrijpelijk, gezien de herkomst van de constituerende broeders.
Wel was de loge al gerechtigd om nieuwe leden in te wijden. Dat
bleek al bij de inwijding van de broeder Servant. Er worden daarna
ook twee gewone broeders ingewijd, zodat de loge een wat groter
draagvlak krijgt.
ONTVANGST IN DELFT -

Op zaterdag 20 februari 1802 is het zover. De

Hoog Achtbare Meester Montauban van Swijndregt, voorzittend
meester van loge De Eendracht te Rotterdam, is inmiddels door de
Grootmeester Nationaal afgevaardigd om de installatie te voltrekken.
Hij wordt feestelijk ingehaald, eerst bij zijn aankomst in Delft, later in
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het logegebouw.
Hoe moeten we ons dat voorstellen? Montauban en zijn gevolg
kwamen met 'de schuit van 10 uren' in Delft aan. Zij moeten,
komende uit Rotterdam de stad hebben zien liggen zoals op het
beroemde schilderij van Vermeer uit 1664 te zien is: zijn Gezicht op
Delft.

Ook al was het schilderij een kleine anderhalve eeuw eerder
gemaakt, Delft lag nog steeds binnen zijn wallen en zag er nog net
zo uit als toen. De Rotterdamse Poort en de Schiedamse Poort, die
het schilderij domineren, werden pas in 1836 afgebroken. Ook de
trekschuit die vóór op het schilderij aan de Hooikade ligt, was door
de eeuwen heen gelijk gebleven. Dat blijkt ook wel uit een foto van
de laatste twee trekschuiten in Delft, rond 1880 gemaakt. De vorm
van die schuiten is nog helemaal gelijk aan die bij Vermeer. Hun
vorm wijkt bovendien niet veel af van die van de rondvaartbooten,
die anno 2001 door de grachten van Delft varen. Niet verwonderlijk,
als men bedenkt dat die door dezelfde waterwegen en onder
dezelfde bruggen moeten varen als toen! Zo overbruggen een
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schilderij

van

Vermeer,

een

oude

foto

en

een

moderne

rondvaartboot meer dan drie eeuwen geschiedenis!
Het gezelschap stapt uit bij de plek waar Vermeer de stad indertijd
schilderde en wordt begroet door een ontvangstcomité. Ze lopen om
de kolk heen, gaan door het Kethelpoortje de stad in en komen op
de Oude Delft. We beschikken over een tekening, zie afbeelding, die
laat zien hoe het er aan de binnenkant van die poorten uitzag [de
tekening is wat brokkelig, want hij is van het Internet afgehaald en
bevat onvoldoende pixels].

Als het gezelschap doorloopt en de poorten de rug toekeert, gaat ze
de Oude Delft op, die we ons nog levendig kunnen voorstellen.
Dezelfde huizen - of soortgelijke huizen - staan er nog steeds. We
passeren het Armamentarium en het Oost-Indisch huis en lopen
langs de patriciërshuizen van de voornaamste gracht van Delft. Ook
verderop, ter hoogte van het Meisjeshuis, loopt het gezelschap door
een vertrouwd decor. Ik laat hier een afbeelding zien, die of in 1800
als tekening, of in 1900 als sepia-kleurige foto, of in 2000 als
kleurenfoto gemaakt had kunnen zijn. Om eerlijk te zijn: ik
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heb de afbeelding van een hedendaagse kleurenfoto gehaald.
Daarbij ik heb ik met de computer een fiets, een bromfiets en twee
verkeersborden moeten verwijderen. Hetzelfde computerprogramma
heeft ervoor gezorgd dat het beeld in een ouderwets en korrelig
sepia is omgezet. Op die manier kan men in een goed bewaarde
stad als Delft vrijelijk door de eeuwen heen wandelen.

VERVOLG

- De wandeling werd onderbroken door een maaltijd bij één

van de broeders. Het werd wel tijd. Als men om tien uur in Delft wilde
zijn, moest men op zijn minst om acht uur uit Rotterdam vertrekken.
Met een tijdig ontbijt en een wandeling naar het veer - openbaar
vervoer in de stad was er toen niet - had de Rotterdamse delegatie
vroeg op moeten staan.
De maaltijd was goed en gezellig, de notulen spreken van een
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'kostelijk en broederlijk onthaal'. Na afloop van de maaltijd ging men
verder en kwam laat in de middag in de Choorstraat aan.
Hoe zag die Choorstraat er in 1802 uit? Daarvan kunnen we ons een
beeld vormen door een schilderij van Vertin uit 1888 te bekijken [zie
afbeelding op pag. 33].
Als

men

daar

enkele

laat-19e

eeuwse

elementen,

zoals

zonweringen en een enkele straatlantaarn, wegdenkt, blijft een
kleinsteedse, bijna landelijke, straat over. In wezen niet zo
verschillend van diezelfde straat in 1900 of 2000.
DE PLECHTIGHEID

- In Choorstraat 22 stommelt men de trap op: veel

ruimte kan er niet zijn geweest in zo'n smal stadspand. Boven stelt
men zich in processie op. Met enige moeite, mogen we aannemen,
want de 'koude' kamer was niet erg groot. Voorop komt de
ceremoniemeester, daarna twee ‘herauten’. Wat men zich bij een
heraut voor moet stellen, vermelden de notulen niet. Waren het
militairen met een mooi uniform die men in kon huren, of bestonden
er stedelijke herauten die op afroep beschikbaar waren? Broeders
van Silentium kunnen het haast niet geweest zijn, anders zouden er
voor de overige functies nauwelijks broeders overgebleven zijn.
Daarop volgen twee broeders die de Hoogachtbare Meester bij de
tempelpoort moeten aankondigen, dan Montauban van Swijndregt
zelf. De stoet wordt gedekt door nog eens twee herauten. Br:. Dekker
staat klaar om de tempelpoort te openen en te sluiten, binnen staan
zeven broeders gereed om met hun zwaarden een ‘stalen gewelf’ te
vormen, als eerbetoon aan Montauban als afgevaardigde van het
Grootoosten.
De tempelpoort wordt geopend, de stoet gaat binnen 'onder het
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execûteren van het daartoe expressé vervaardigt Musicq', zoals de
notulen zo fraai zeggen. Montauban krijgt op een fluwelen kussen de
‘moker des gezags’ aangereikt. Even later wordt hij onder 'wel
uitgevoerde Musicq ten troon geleid'.
Van

deze

plechtige

intocht kunnen we drie
kleurenfoto's
zien

[zie

laten
bijgaande

foto's]. Hoe we uit een
tijdperk

dat

de

fotografie

nog

uitgevonden

moest

worden

foto's

aan

- zelfs kleurenfoto's zijn gekomen, leg ik
later wel uit. Op de
eerste foto zien we de
ceremoniemeester

in

het schootsvel van de
Ware Bataven binnen
komen. Ook zien we
een militaire broeder
met een fraaie kepie
op het hoofd. Op de tweede foto is een stuk van één van de
kolommen te zien - gebronsd zoals de notulen inzake de logeinrichting hadden bepaald - en nog net een driehoekig tafeltje voor
de broeders surveillants. Op de derde foto staan de broeders in hun
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beste rokkostuum klaar voor de plechtigheid.
MUSICQ

- Wat was deze

'expressé

vervaardigt

musicq' die de notulen
vermelden? De partituur
is niet overgeleverd. Ik
heb deze vraag gesteld
aan Gerard Bal, tot voor
kort directeur

van de

Vrije Academie en de
stedelijke muziekschool
in Delft. Hij had al eens
eerder een onderzoek
verricht naar het Delftse
muziekleven uit vroeger
tijd. Na wat discussiëren
kwam hij op de musicus,
kapelmeester en tevens
componist, Ferdinand Hauff, die omstreeks die tijd in Delft werkzaam
was. Vermoedelijk als kapelmeester van het garnizoen, ook al is dat
niet zeker. 'Het kan heel goed zo-iemand geweest zijn,' zei Gerard,
'er werd in die tijd wel vaker muziek besteld voor een plechtigheid en
dan door de componist en enkele medemusici uitgevoerd. Mozart
werkte - niet eens zo lang daarvoor - ook zo.'
Gerard vond een trio, opus 5, van Ferdinand Hauff, dat wel niet de
muziek van die plechtigheid geweest zal zijn, maar wel van het
genre is dat daar geklonken zal hebben. Er bestond van dit trio
echter geen uitvoering, in de vorm van CD, cassettebandje, of zo.
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De vrouw van Gerard - van beroep fluitlerares - heeft die muziek
toen met twee van haar leerlingen uitgevoerd. Een broeder van loge
Silentium heeft het ook op cassetteband opgenomen.
[Tijdens e e n lezing voor Delfia Batavorum werd hier het eerste
deel van het trio ten gehore gebracht. In dit verslag ontbreekt dat
uiteraard].

DE INSTALLATIE

- Meester Montauban van Swijndregt wordt naar de

troon geleid, aan beide kanten nemen twee herauten plaats en
blijven daar gedurende de hele plechtigheid staan. Montauban houdt
een lange toespraak.
Dat deze toespraak erg lang was, weten we van ons 175-jarig
bestaan. Toen werd de installatie-plechtigheid van 1802 in oude
kostuums en een bijbehorend decor nagespeeld, in de Prinsenzaal

19
19

van museum het Prinsenhof in Delft. Vandaar de kleurenfoto's. De
broeder die toen voor Montauban van Swijndregt speelde, kreeg
steeds te horen: 'Hans, kort die toespraak tot de helft in, hij duurt
veel te lang. Dat kunnen we niet maken...'
Toen hij het bij de generale repetitie tot een kwart had
teruggebracht, kreeg hij nog te horen: 'Inkorten, Hans, zo kan het
echt niet.' Uiteindelijk werd maar een fractie van de oorspronkelijke
tekst uitgesproken.
Dat gold overigens ook voor de andere toespraken, alsmede voor
het voorlezen van de constitutiebrief, die in de oorspronkelijke
plechtigheid compleet, van voor naar achter, opgelezen werd. Onze
voorouders hadden meer tijd dan wij... en meer geduld.
Het hoogtepunt van de installatie-plechtigheid van 1802 vormt het
ontrollen van het vaandel. De notulen zeggen daarvan:
'hieff nu het orchest met levendigheid aan, gedurende hetwelke op
driemaal herhaalde slagen de Broederen hunne wapenen opstaken
en het vaandel door de ceremoniemeester op de daartoe geschikte
plaats in het Zuiden wordt geplaatst'.
Vreemd eigenlijk, want het vaandel speelt in onze huidige ritus totaal
geen rol. Een vaandel is er nog wel, zelfs op zijn oude plaats in het
Zuid-Oosten, maar het staat er slechts als versiering bij.
Tijdens dit gebeuren 'proclameert de achtbare meester in naam van
de Hoog Eerwaarde en Hoog Verlichte Grootmeester Nationaal van
de Bataafse Broederschap der Vrije Metselaren de Loge Silentium in
het Oosten Delft geconstitueerd en geïnstalleerd.'
Dit wordt door de broeders opzieners herhaald, zodat de proclamatie
driemaal plechtig door de tempelruimte klinkt.
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Na dit hoogtepunt wordt de constitutiebrief voorgelezen - compleet
zoals we hebben gezien. Op een vierde kleurenfoto zien we één van
de broeders met de opgerolde constitutiebrief klaarstaan. Daarna
wordt de eerste voorzittend meester van de nieuwe loge Silentium
ingehuldigd en naar de troon geleid. Montauban neemt een
'passende plaats in het Oosten' in.
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RECEPTIE

en BANKET - Na de installatie van de loge worden twee

nieuwe broeders

gerecipieerd.

Men maakt gebruik

van de

gelegenheid dat zoveel broeders bijeen zijn, en neemt er de tijd
voor.
Daarna volgt een geanimeerd banket, 'kostelijk en zeer aangenaam'
zoals de notulen weten te melden.
Het banket was echter zo kostelijk - en andere uitgaven zo hoog dat de loge na afloop Fl 1050,- schuld blijkt te hebben. Een enorm
bedrag in die tijd. Het was tien maal de jaarhuur van de loge. Zoiets
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als 30.000 Euro anno 2001. En dat met een ledenaantal van
10 à 15 broeders! Er moet aan alle kanten geld worden
geleend en er worden 'obligatieën' uitgeschreven. Zelfs
een Amsterdamse loge neemt daar enkele van af.

Dit

besluit

het

eerste

deel

van

dit

verhaal:

de

gebeurtenissen rond de oprichting van de loge in 1801.
[Hier volgde het tweede deel van de expressé vervaardigde
musicq]
De muziek klonk als die van Haydn en deed niet eens
zoveel voor diens composities onder. Wat een rijkdom:
een

speciaal

voor

de gelegenheid

gecomponeerde

muziek. Dat kennen we in onze tijd niet meer, ook al zijn
we gezegend met perfect opgenomen muziek op CD,
band, hard-disc of wat dan ook
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TUSSENTIJDS

DE EERSTE JAREN

- De loge Silentium bleef tien jaar aan de

Choorstraat gevestigd. Toen liep de huur af.
Daarna kwam de loge van 1811 tot 1817 bijeen in een pand op de
Verwersdijk waar later de Delftsche Courant resideerde. Toevallig
beschikken we over een tekening van één van onze loge-broeders.
Deze, de illustrator Br:. Paul Menses, heeft in opdracht van het
Gemeentearchief een tekening van dit stadsgezicht gemaakt. Het
betreffende pand staat er, rechts van het blikvangende hoofdgebouw, duidelijk op [zie de tekening met rode pijl].
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Weer later kocht de loge een eigen gebouw aan de Hippolytusbuurt
- wààr weten we niet. Men huisde er tot 1827, de lasten bleken te
hoog te zijn en men deed het van de hand.
STADSDOELEN

- Van 1828, tot aan de ingebruikneming van het

nieuwe gebouw in 1894, kwam men in de Stadsdoelen aan de
Verwersdijk bijeen. Een charmant gebouwtje, dat allang niet meer
bestaat.
Het was echter geen ideale situatie, want men verhuisde binnen het
gebouw steeds van de zgn. Heerensociëteit naar de Schouwburgzaal, of naar de Foyer, of naar de zaal die het ‘Oude gymnasium'
heette. Met alle bezittingen, en het steeds aankleden van de tempel
op een andere plaats, leverde dat veel moeilijkheden op. Jarenlang
zijn daarom, volgens goed Vaderlands recept, commissies aan het
werk geweest om nieuwe behuizingen te vinden.
Panden aan bekende grachten en straten passeren de revue:
Voorstraat, Lange Geer, Noordeinde, Koornmarkt - alle in de oude
kern van de stad - maar vinden geen genade in de ogen van de
broeders. Ook wordt een aantrekkelijk bouwterrein op de hoek van
de Laan van Overvest en de Spoorsingel gevonden, maar een
'terrein buiten de stad' wordt niet geaccepteerd.
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1894

OPNIEUW CHOORSTRAAT

- Tegen 1894 kwam het huidige pand in de

Choorstraat in beeld. Het stond bekend als 'het huis van de rector',
naar de rector van de Latijnse school die daar bijna de hele 19e
eeuw gewoond had. In sommige jaren had de school zelfs zo weinig
leerlingen gehad dat niet alleen de rector, maar de hele school in het
pand gehuisvest werd. Nadat de rector verdwenen was, werd het
pand in twee delen gesplitst en de huidige winkelpui in de linker
gevelhelft aangebracht. Eind 1893 werd het pand door de loge
aangekocht.
VERBOUWING

- Er worden plannen gemaakt voor een grootscheepse

verbouwing. In één van de voorstellen wil men een imposante gevel
aan de Choorstraat bouwen, met opheffing van het winkelgedeelte.
'We laten hier een dergelijke gevel uit een Engelse stad zien,'
zeiden we tijdens de lezing voor Delfia Batavorum. 'Maar lacht u
niet. Hier net om de hoek, in de Papenstraat is in diezelfde tijd een
enorme classicistische gevel voor het Dameshuis gebouwd. Die
gevel is er nòg en domineert de straat.'
Gelukkig zijn die plannen niet doorgegaan. Een dergelijk groot
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gebouw hadden we op den duur niet kunnen onderhouden,
bovendien zijn de inkomsten uit de verhuur van de winkel
onontbeerlijk voor het financiële voortbestaan van de loge.
Behanger Post werd daarom aanvaard
als huurder van het winkelhuis voor Fl
400,- per jaar. De achterhuizen worden
gesloopt, zodat er plaats komt om te
bouwen [zie boven de rode lijn op de
plattegrond op de volgende pagina].
De huidige Voorhof en Tempel, met
bijbehorend trappenhuis en verschillende
hulpvertrekken, worden hier gebouwd.
Er wordt vergaderd over de inrichting.
Besloten wordt om geen 'gloeilicht' te
nemen, vermoedelijk is bedoeld: gaslicht.
Ook neemt men geen waterleiding voor
het nieuwe gebouw, Fl 39,90 per jaar
wordt te duur bevonden. Men blijft dus
water uit de pomp halen.
Geen aansluiting voor water, en dus ook
geen riool mag men aannemen. En geen gas. En geen elektriciteit of
telefoon, die waren er in die tijd nog niet. Geen van de vele
voorzieningen waar we in onze tijd niet buiten denken te kunnen.
Daarmee was het gebouw qua techniek niet anders dan in 1801, ten
tijde van de oprichting van de loge. Een huis aan een straat, op
zichzelf staand, zonder aansluitingen, zoals het er al eeuwen stond.
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Intussen raakte de verbouwing door gebrek aan vaklieden vertraagd
(waar hebben we dat meer gehoord?) en moest de ingebruikstelling
van het nieuwe gebouw tot november 1894 worden uitgesteld.

DE BROEDERS

- Wie zijn de broeders die in 1894 deze nieuwe loge

betrekken? In wezen dezelfde als in 1801: gegoede burgers. Er zijn
geen top-industriëlen bij, ook al heeft Delft al aardig wat industrie. En
ook niet de 'gewone man'.
Wel komen we bekende namen tegen, zoals die van aannemer Van
der Bergh, naar we veronderstellen van dezelfde familie die ook
tegenwoordig een Delftse aannemerij bedrijft.
En een Br:. Hazelhorst,

waarin

we de oprichter

van de

Hazelhorstschool menen te herkennen. In het kader van het
ontluikende sociale gevoel aan het eind van de 19e eeuw richtte hij
een 'zaagschool' op, waar jonge mensen werden bezig gehouden
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met figuurzagen en handwerken. Later wordt dit een particuliere
kunstacademie en muziekschool, die nog weer later door de
gemeente overgenomen wordt als de Vrije Academie voor kunsten muziekonderwijs.
Ook zien we de naam van Br:. Schneider, oud-officier in NederlandsIndië, hier bibliothecaris van de Polytechnische School. Hij is
voorzittend meester en meester van Eer van Silentium geworden.
AANKOMST

DER

-

GASTEN

Als

in

november de opening van het nieuwe
gebouw en de nieuwe tempel gevierd
wordt, komen er weer veel gasten. Uit
de naaste omgeving, maar nu ook van
verder weg. Men kan immers per spoor
komen, dat Delft op slechts één uur
gaans van Amsterdam gebracht heeft.
Hoe zien die gasten Delft liggen bij het
binnenkomen van de stad? Niet meer
als uit de tijd van Vermeer. De poorten
zijn weg (op de Oostpoort na, die in een
achteraf-buurt
daardoor

voor

van

Delft

sloop

lag

bewaard

en
is

gebleven).
De Rotterdamse Poort was in 1836
afgebroken. Verder was er het spoor
gekomen, in 1839 tussen Amsterdam
en Haarlem, in 1847 doorgetrokken tot
Rotterdam. Daarbij stond de Waterslootse Poort - de grootste poort
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van Delft - in de weg. Op de kadastrale kaart waar de poorten nog
op staan, is het tracé van de spoorlijn ingetekend. Die loopt dwars
door de poort en zijn bolwerk heen [zie kadastrale kaart].

De foto's uit de tijd komen ons onbekend voor. Neem bijvoorbeeld
de trein die langs de Spoorsingel rijdt, b o ve ng r o n d s i n p l a a t s
va n o n d e r g r o n d s. Het station, met een trein langs het tweede
perron, is voor ons nog wel herkenbaar.

De buitenkant van Delft is daarmee gemoderniseerd, maar in de
binnenstad is alles nog onveranderd. Onze gasten kunnen vanaf het
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station nog langs dezelfde grachten lopen en krijgen nog hetzelfde
decor te zien als in 1802. Bij de afbeelding van de Oude Delft [zie
eerdere illustratie] werd niet voor niets in het midden gelaten of het
een tekening uit 1801, een foto omstreeks 1900, of een recente
opname betrof.
Als de gasten in de Choorstraat arriveren, vinden ze ook daar
nagenoeg dezelfde straat terug als in 1801. We kunnen het beeld uit
het vorige deel van de lezing ontdoen van zijn veranderingen, en
krijgen dan het schilderij te zien zoals de bekende kunstschilder
Vertin dat in 1888 van de Choorstraat gemaakt heeft. Het
schilderij hangt thans in museum het Prinsenhof.
Eén van de hogere gebouwen, rechts aan het eind van de straat,
moet het logegebouw zijn. De entourage blijft die van een
kleinsteedse, bijna landelijke, straat.
Opmerkelijk is nog dat de wijzerplaat aan de toren van de Oude
Kerk ontbreekt. Weinige Delftenaren weten dat, maar tot aan
1960(!) waren er alleen maar wijzerplaten aan de Zuid- en
Noordzijde van de toren aangebracht. Daar woonde de gegoede
burgerij van Delft, die geacht werd klok te kunnen kijken. In het
Westen lag alleen weiland en in het Oosten woonde het mindere
volk dat niet geacht werd een wijzerplaat nodig te hebben.
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We beschikken ook over een foto van de Choorstraat uit diezelfde
tijd [zie foto]. Als gebruikelijk is de straat opgebroken, zoals dat op
het moment dat ik deze lezing houd, weer het geval is. Vermoedelijk
komt het maar zelden in de geschiedenis van Delft voor dat de
Choorstraat nièt opgebroken is!
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De entourage is herkenbaar eind-negentiende eeuws, met reclameopschriften, nieuw aangebrachte winkelpuien en hier en daar wat
zonwering.

Een andere foto laat ons hetzelfde punt zien, maar nu is de ingang
van de Choorstraat verstopt door de vele voorbijgangers die voor de
camera zijn gaan staan. Fotografie was nog iets bijzonders in die
dagen.
Bij vergelijking met de foto blijkt het schilderij van Vertin de
topografie van de omgeving nauwkeurig weer te geven. Ook hier is
het logegebouw in de huizenrij, zij het met wat moeite, terug te
vinden.
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DE OPENING

- Op zondag 25 november om 12 uur is het zover.

Maanden is er vergaderd, gecorrespondeerd en georganiseerd; de
opening van het nieuwe gebouw met zijn eigen tempel moet een
groot feest worden.
Uitnodigingen

worden

verstuurd,

met

een

antwoordkaartje

bijgevoegd. Zeer modern. De tijd van aanvang, maar ook de
vertrektijden van de laatste treinen naar Rotterdam, Den Haag en
Amsterdam staan erop. Ook die vertrektijden zijn modern, in onze
tijd kun je nog niet veel later met de trein terug.
Het wordt een groots feest. Er komen 77 deelnemers - ontvangende
broeders en gasten - in de nieuwe tempel bijeen. Het moet tjok- en
tjokvol geweest zijn, zo groot is onze tempel nu ook weer niet.
Hoe de tempel er toen heeft uitgezien, weten we niet. Het wat
Biedermeier-achtige uiterlijk van een andere tempel uit die tijd [zie
foto] kan daar echter een beeld van geven.
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De hoge gasten worden onder een ‘stalen gewelf’ van vijf en van
zeven zwaarden ontvangen, de bezoekende broeders kijken hun
ogen uit bij deze feestelijk ingerichte ruimte. Gasten en gastheren
zijn in vol ornaat, met alle regalia. Van het balkon - oneerbiedig het
zangzoldertje genoemd - klinken orgeltonen.
Er zijn toespraken, tweegesprekken tussen officieren, de bekende
rituelen... niet zoveel anders dan twee-en-negentig jaar eerder, bij
de officiële installatie van loge Silentium.
Het hoogtepunt van de plechtigheden vormt het ontsteken der
lichten - onder het aanroepen van Wijsheid, Kracht en Schoonheid gevolgd door toepasselijke muziek.
MUZIEK

- Welke was die toepasselijke muziek? Die was van andere

herkomst dan twee-en-negentig jaar geleden, getuige de briefwisseling tussen een Br:. Thieme uit Den Haag en de secretaris van
Silentium.
Geen 'expressé vervaardigde musicq' door een 'orchest dat met
levendigheid aanhieff'. Zulk een culturele rijkdom was inmiddels
verloren gegaan.
Br:. Thieme maakte gebruik van bestaande composities van
bekende componisten. Hij zou, door orgel begeleid, zingen. In zijn
brief schrijft hij:
'Als eerste Nr. na het ontsteken der lichten zal ik Morgengesang van
Niels Gade zingen. In de 2e plaats zing ik de bekende aria Im
Diesem Heiligen Hallen.'
Verder:
'We zullen ons van den trein per wagen naar het gebouw begeven
en zijn dan per 12.50 daar."
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Niels Gade was voor die tijd een moderne componist, die nog maar
kort daarvoor, in 1890, overleden was. De volgende keus, de aria
van Br:. Mozart, paste helemaal bij de omstandigheden. De Heiligen
Hallen, waarvan in dat lied sprake is, stonden model voor de tempel
waar de vrijmetselaar zijn broederschap beleeft.
Wat Br:. Thieme in zijn brief bedoelde met 'ons per wagen naar het
gebouw te begeven' is niet zo duidelijk. Werd deze wagen door de
loge naar het station gestuurd, of stonden op het stationsplein
aapjeskoetsiers met hun wagens? In een kleine stad als Delft dat
toen niet meer dan 20.000 inwoners telde?
Hoe het ook zij, na het ontsteken der lichten zong Br:. Thieme zijn
lied. [Hier werd tijdens de lezing de Heiligen Hallen van Wolfgang
Amadeus Mozart weergegeven]
Prachtige muziek, die door velen van ons als het volkslied van de
Vrijmetselarij wordt gezien. Ook al wijst recent onderzoek op een
andere herkomst, voor vrijmetselaren heeft het een hoge symbolische waarde, waarbij de ‘Heilige Hallen’ als het symbool voor de
Vrijmetselaars-tempel staat.
BANKET

- Om zes uur ('precies', zoals de uitnodiging benadrukt)

begon het banket. Het menu is bewaard gebleven en vermeldt niet
minder dan 10 gangen. Uit niets blijkt dat hier sprake is van keuzemenu's,

zoals we dat in onze tijd zouden verwachten. Onze

voorouders aten graag lang en veel, en zullen naar het gebruik van
die tijd alle tien gangen genuttigd hebben. Er was ook alle tijd voor:
zo'n vier à vijf uur, afhankelijk van de vertrektijd van de treinen. Ook
de wijnen waren niet mis: een St. Julien van Fl 1,10 en een
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Moët et Chandon van Fl 3,75. Dure flessen naar huidig geld
gerekend! Bekende namen overigens, waar in honderd jaar weinig in
veranderd is.

Het werd een genoeglijke en broederlijke avond met veel condities
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en toespraken; volgens de notulen een 'goede en kostelijke maaltijd'.
Echter zo goed - en zo kostelijk - dat het drama van twee-ennegentig jaar geleden zich herhaalde. De broeders bleven met een
grote schuld zitten. Die bedroeg dit keer zelfs Fl 5000,-. Er was
echter één verschil: men bezat nu een gebouw - een kostelijk
gebouw - en nam daar hypotheek op. Zo was er toch nog wat
vooruitgang sinds 1802.

DE NIEUWE EEUW

- Na dit grootse feest begint een voorspoedige tijd.

De loge groeit en bloeit en vervult zijn - bescheiden - rol in de
Delftse samenleving. Een nieuwe eeuw breekt aan, die in de wereld
grote veranderingen teweeg zal brengen. De loge blijft ondanks al
die veranderingen, en ondanks de eerste wereldoorlog en de
crisistijd, betrekkelijk gelijk. Maar dan...
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1940

40

1940

[Tijdens de lezing geeft muziek van zingende en marcherende NSBers en afbeeldingen van zwarte W.A. soldaten een schokeffect.]
'Hoe komen we aan deze afschuwelijke muziek, en aan deze
afschuwelijke beelden?'
'We hebben ze opgevraagd bij de RIOD, het rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie. Toen we opbelden en erom vroegen, werd
het stil. "Waar hebt u dat voor nodig?" vroegen ze wantrouwig.
We hebben uitgelegd waarvoor het was en toen werd men wat
toeschietelijker: "O ja, vrijmetselarij. Die werd in de oorlog zwaar
vervolgd..."
BEZETTING -

Het is 1940. Al heel gauw na de capitulatie - zelfs binnen

een week - stond de bezetter op de stoep van het Ordegebouw in
den Haag. Wat een haast: nog geen van de andere groepen die
later onder de terreur van het Nazisme zouden zuchten, werd
bezocht. Maar hier werd al inventaris opgemaakt en een begin
gemaakt met de confiscatie van de bezittingen en van het gebouw.
ONDERDRUKKING

- Niet lang daarna werden ook het gebouw en de

inventaris van Silentium geconfisceerd.
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Al op 6 september werd d.m.v. een rondschrijven een opdracht van
de bezetter doorgegeven waarbij iedereen zijn 'ritualiën' bij de politie
moest inleveren, wat met 'ritualiën' ook bedoeld mocht zijn. Veel zal
dat niet opgeleverd hebben. Toch werd in een krant triomfantelijk
getoond hoe van vrijmetselaars-schootsvellen schoenen werden
gemaakt:

'Ongewone

grondstof'

zoals het daar heette [zie

krantenfoto].

Op vrijdag 13 december werd in Delft een veiling gehouden waarbij
de inventaris van de loge openbaar werd verkocht. Gewone
voorwerpen zoals stoelen, tafels, klokken, een bureau en lampen,
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werden geveild, maar ook bijzondere, zoals een troon, grote
kandelabers en drie(!) voorzittershamers.
In februari 1941 werd - alweer voortvarend - een notariële akte
gepasseerd, waarbij het logegebouw in de Choorstraat aan de
Leider en enige bestuurslid van de NSB werd overgedragen: Anton
Adriaan Mussert [zie notariële akte].
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Het gebouw was inmiddels in gebruik genomen als kringhuis van de
NSB. Het werd doorgebroken, uitgewoond en besmeurd met NSBopschriften. De voorhof werd rood met zwart beschilderd - de
kleuren van de NSB - en van runen en Nazi-symbolen voorzien. Ook
de tempel werd beklad en voor NSB-bijeenkomsten klaargemaakt.
Uit het gebouw kwamen van tijd tot tijd groepjes zwarte mannen die
op NSB-muziek door de stad marcheerden en de bevolking
probeerden te intimideren. Men bleef ze uit de weg, ze waren
gevaarlijk, maar veel indruk maakten ze verder niet.

Oudere Delftenaren weten zich nog te herinneren dat aan de gevel
van het logegebouw loudspeakers hingen, waar NSB-liederen
uitkwamen [zie collage]. Van tijd tot tijd schalden daar ook
toespraken van Goebbels en van Hitler uit. Geluidsfragment van een
bezeten toespraak van Hitler met eindeloos Sieg Heil geroep,
eindigend in Deutschland, Deutschland über Alles.
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ZWARTE BLADZIJDE

- Het werd de zwartste bladzijde van de lange

geschiedenis van de loge. Het gebouw was bezet en werd
misbruikt. Drie Joods broeders zaten in concentratiekampen, één
was er gefusilleerd en één in 1940 door een verdwaalde kogel, net
buiten Delft, gedood.
De grootmeester was weggevoerd. Het logeleven was onmogelijk
gemaakt, ja zelfs gevaarlijk geworden.
Wat deden de leden van de loge zelf? Direct na de capitulatie in mei
1940 werd ‘het tableau’ opgerold en de werkplaats opgeheven. Naar
aloud maçonniek gebruik kan een vrijmetselaarsloge niet onder een
dictatuur leven. Het portret van koningin Wilhelmina, als symbool
van het hoogste gezag in de staat, werd uit de Voorhof weggehaald.
Onder welk ander portret - Mussert, Seys-Inquart, Hitler - zou een
loge immers bijeen hebben moeten komen?
De broeders hebben wel in angst gezeten of de ledenlijst van de
loge zou zijn uitgelekt, maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn.
Zich stilhouden, niet opvallen, niet meedoen aan het inleveren van
'ritualiën',

dat leek het beste. Er werden geen inwijdingen

gehouden, ook niet illegaal, dat zou te gevaarlijk geweest zijn. Men
mocht zichzelf, en een nieuw in te wijden leerling, dat risico niet
aandoen.
ANTI-VRIJMETSELARIJ

- Hoe gebeten de nazi's op de vrijmetselarij

waren, bleek wel uit een reizende tentoonstelling die in allerlei
steden getoond werd. Als schooljongen heeft één van de broeders
dat zelf meegemaakt, in Haarlem. De hele school moest - onder
bedreiging met zware straffen voor de ouders - naar die antimaçonnieke tentoonstelling. Ze
niet-begrijpend om zich heen.
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liepen

daar

rond

en

keken

Schootsvellen, cordons, ritualen-bundels, herdenkingsbordjes, van
alles en nog wat [zie foto].
Ze begrepen er niets van, maar hielden er één ding aan over: als
de moffen zoveel moeite deden om de vrijmetselarij

zwart te

maken, moest het een geweldig goede club zijn. Betere propaganda
voor de vrijmetselarij hadden ze niet kunnen maken!

DE BEVRIJDING

opgemaakt.

- Na de bevrijding werd de balans van vijf jaar terreur

Het logegebouw was geschonden,

vijf broeders

kwamen niet meer terug:
. Eén was er bij de eerste oorlogshandelingen in 1940, op weg naar
zijn werk, door een kogel geraakt: Br:. Van Gils,
. Eén was gefusilleerd wegens verzetswerk: Br:. Schoemaker,
. Drie waren er als Jood in de concentratiekampen omgekomen:
de Br:.s Van Hoorn, Koperberg en Spanjaard. Pas langzaam
kwamen de berichten daarover binnen.
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Het logegebouw werd door de broeders in een vreselijke toestand
teruggevonden. Het best is dat nog weer te geven door zinsneden
aan te halen uit het jaarverslag van de voorzittend meester over het
werkjaar 1945 - 46:
...toen het pand Choorstraat weer door de loge in bezit werd
genomen, verkeerde het in een zeer betreurenswaardige toestand.
Ruiten van de voorgevel waren uit wraak tegen de bezetter (dwz. zijn
handlanger de "NSB") verbrijzeld...
...De voorhof had men geverfd in de kleuren rood - zwart en
behangen met allerlei "NSB" attributen... De tempel was ook geheel
en al ingericht om er NSB-samenkomsten te houden en de Nazisfeer te scheppen. Waar boven de poort "Ken U Zelven" stond, had
men er "Voor Volk en Vaderland" op geverfd. Ter weerszijden
daarvan

stond de beginselverklaring

van de NSB en een

trouwbetuiging aan Mussert...
…De elektrische leiding zoals die er vóór de bezetting had gelegen,
was geheel verdwenen. De kelder stond vol water, terwijl de hokken
bij de donkere kamer vol strooi lagen, en schijnbaar hadden
gediend, zoniet voor cachotten, dan zeker voor slaapgelegenheden.
Overal was het een grote wanorde...
...Later is het gebouw schoongemaakt door geïnterneerde vrouwen
en mannen van de NSB, waaronder de hoogwaardigheidsbekleders
wethouder Lazet (?) en commissaris van politie Verschoor, en meer
Delftsche bekende NSB-ers. Zo kon men Verschoor op zijn knieën
zien liggen op een zolder om de vloer te vegen met een schildersstoffertje en een stuk glas...
(dit laatste werd kennelijk met genoegen door de voorzittend
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meester opgeschreven)
...Het winkelpand en het logegebouw had men tot één geheel
gemaakt; zowel in de beneden- als op de bovengang was de muur
doorgebroken...
HERSTEL

- Met man en macht, vaak gesteund door het Militair Gezag,

werd het gebouw weer op orde gebracht. Het was leeggeroofd, van
overal en nergens moest inventaris bijeen gesprokkeld worden.
Verder kwamen er enkele maçonnieke stukken uit Duitsland terug
die daar door de geallieerden teruggevonden werden.
Het jaarverslag vermeldt dat de troon van de achtbare meester weer
opdook. Hoogstwaarschijnlijk was die bij de veiling van 1940 door
iemand opgekocht, al die jaren bewaard en na de bevrijding aan de
rechtmatige eigenaar teruggegeven.
Ook waren er een aantal stukken gedurende oorlog in de kelders
van het Oude en Nieuwe Gasthuis bewaard.
Zo goed en zo kwaad als dat ging, werd de tempel weer in orde
gemaakt, zodat reeds midden juni loge gehouden kon worden.
Later werd de tempel verder opgeknapt.

Ook al was de

uitmonstering voornamelijk van bordpapier en karton, degenen die
hem hebben meegemaakt, hebben hem in de herinnering als een
toch stijlvolle tempel, die met veel liefde door Br:. Beckering
Vinkers was ingericht.
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Het gebouw was wel weer in gebruik genomen, maar de juridische
afronding kwam pas in 1950 tot stand. Ambtelijke molens draaien nu
eenmaal langzaam. Toen pas werd een notariële akte gepasseerd
waarbij het eigendom van het gebouw van de - inmiddels failliete
NSB - naar de loge terugging [zie notariële akte].
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TOT SLOT

NIEUWE TEMPEL INRICHTING

Leerlingen

werden

- Het logeleven had zijn gang hernomen.

ingewijd,

gezellen

bevorderd,

meesters

verheven. De loge herstelde zich en bloeide.
De tempel vervulde zijn functie en werd steeds verder opgeknapt.
De techniek werd verbeterd: er kwam een traploze besturing van het
licht, de geluidsinstallaties volgden elkaar op: eerst met 76toerenplaten, later met langspeelplaten, dan met cassettebandjes,
uiteindelijk met CD's. Het lied van de Heiligen Hallen weerklonk nog
vaak in deze ruimte.
Dan is het in 1967 zover. Het gebouw moet rigoureus worden
opgeknapt worden, de inrichting van de tempel zal dan ook worden
herzien.
Br:. Sark legt, als bekwaam bouwmeester, in het tijdschrift Thot uit
op welke maçonnieke grondslagen hij zijn inrichting ontworpen heeft
[zie ontwerptekening]. Met cirkel en vijfpuntige ster voor de wanden;
voor het grondvlak gebruikt hij een ingewikkelder samenstel van
deze figuren.
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Er komen sierhouten pilasters en een met hout ingelegde wand
rondom het KEN U ZELVE. De geblokte vloer ligt onder een hoek van
450 zodat er aan de wanden een Getande Rand ontstaat [zie de
zwart-wit foto]. Tussen de pilasters schijnt indirect licht; zwarte
gordijnen en de centrale verwarmingselementen zijn erin verborgen.
Vele jaren zal deze tempel het decor van inwijdingen en andere
bijeenkomsten zijn. Ook als bij een opknapbeurt het ingelegde hout
wordt overgeschilderd en de geblokte vloer zijn schuine stand, en
daarmee zijn Vermeer-achtig effect, verliest [zie kleurenfoto].
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TEMPELINRICHTING 1967 NAAR ONTWERP SARK
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TEMPEL NAAR SARK NA HET JAAR 2000

Opm. Op al deze foto’s staat het vaandel in het Noord-oosten, terwijl
bij de consecratie van 1802 toch duidelijk bericht wordt over het
plechtig plaatsen van het vaandel in het Zuid-oosten. Ook in de
afgelopen jaren stond vaandel meestal in de Zuid-oostelijke hoek.
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LUSTRUM

- Het 175 jarig bestaan in 1976 vormde een hoogtepunt in

het logeleven van die jaren. Er verscheen een speciaal nummer van
het tijdschrift Thot dat volledig aan Silentium, zijn geschiedenis, zijn
tempel en zijn entourage was gewijd. Zo uitgebreid dat het ook nu
nog als jubileumboekje voor het 200-jarig jubileum zou kunnen
dienen.
Het installatie-ritueel van 1802 werd nagespeeld. In kostuum, met
nagebootste attributen en met nagespeelde scènes. Zoals bijvoorbeeld een scene van een broeder die te laat kwam omdat er een
wiel van zijn koets afgelopen was, of van broeders die tussen de
plechtigheden

door gezellig

met elkaar

zaten te kletsen.

Vrijmetselarij was toen ongedwongener, maar ook chaotischer, dan
nu.
Het ritueel werd opgevoerd in de Prinsenzaal van het museum het
Prinsenhof, waar in het midden een loge nagebouwd was. Met aan
beide kanten stoelen voor de genodigden: de dames, het hoofdbestuur, meesters van andere loges en vele anderen.
TWEEDE EEUWFEEST

- Bij het tweehonderd-jarig bestaan is de loge

nog maar 36 leden groot, bovendien zijn er velen - te velen - die
door ziekte, ouderdom of desinteresse niet meer komen. Met een
kleine ploeg broeders wordt toch een uitgebreid feestprogramma
uitgevoerd, waar de loge terecht trots op kan zijn. Dit programma
behelst de volgende onderdelen:
- Uitgave en aanbieding van een boekje met houtsneden die
de kunstenaar Escher in 1938 in opdracht van de Nederlandse staat
heeft gemaakt; houtsneden van de binnenstad van Delft, fraai
uitgegeven op glanspapier en met een korte uitleg. En met een
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beknopte beschrijving van de voorgeschiedenis van Silentium van
voor 1801.
- Aanbieding van de restauratie van een penschilderij in het
bezit van het Delftse museum Tetar van Elven. De symboliek op dit
en soortgelijke schilderijen vormt het onderwerp van een bouwstuk
van één van de Br:.s. Het schilderij wordt opgenomen in een kleine
tentoonstelling over penschilderijen enerzijds en het jarige Silentium
anderzijds.
- Twee avonden over de geschiedenis van de loge voor de
historische

vereniging

Delfia

Batavorum.

Gehouden

in het

logegebouw. Dit boekje vormt daar de neerslag van.
- Ontvangst in de loge voor winkeliers van de Choorstraat,
met muziek door eigen zigeunerorkest en een hapje en een
drankje.
- Avond voor belangstellenden met bezichtiging van de
tempel.
- Feest op 7 april, exact tweehonderd jaar na het verlenen
van de constitutie, in het feestgebouw De Tent in het Agnetapark,
met partners, genodigden en Duitse en Franse maçons:
's Middags n o g m a a l s de historische lezing volgens dit
boekje, daarna een receptie voor de vele genodigden,
's Avonds een lopend buffet met minstens 10 gangen, in de
traditie van 1802 en 1894. Een kostelijk en voortreffelijk banket,
maar niet zo kostelijk en voortreffelijk dat de loge daardoor weer in
de schulden zou raken.
Na tweehonderd jaar is Silentium toch iets wijzer geworden...
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DE TEMPELS

Loge Silentium heeft in zijn bestaan slechts twee eigen tempels
gekend: die van 1801 boven het pakhuis in de Choorstraat en die
vanaf 1894 op het huidige adres, bij toeval naast de plaats van de
eerste tempel.
TEMPEL 1801 – Door de feestelijkheden rondom het 200-jarig
bestaan kwamen we in contact met de eigenaren van tea-room
Leonidas, waar Silentium twee eeuwen eerder gevestigd was. Na
een bezoek aan hun huis, en na wat overleg, hebben we een
reconstructie kunnen maken van de inrichting van de logeruimte in
1801 [zie plattegrond pag. 11].
De ‘koude’ kamer bleek er nog te zijn en kwam deels overeen met
de huidige woonkamer. Het trapgat kwam uit op een halletje achter
deze woonkamer.
De schoorsteen van de ‘koolhaard’ in de tempel was ook nog terug
te vinden. De achterwand van die ruimte was bij een recente
verbouwing herkend als een oude muur van voor 1801. In de
beschikbare ruimte bleek heel goed een tempel te kunnen passen.
Deze tempel heeft tot 1811 dienst gedaan.
TUSSENTIJDS

– De tempels uit de tussentijd, toen men steeds een

ruimte huurde, werden iedere keer opnieuw opgebouwd. Ze zullen
geheel of gedeeltelijk ingericht zijn met attributen die uit de eerste
tempel over waren, maar ze hadden geen vaste afmetingen.
TEMPEL

1894 – De tempel die thans in gebruik is, werd in 1893/94
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gebouwd bij de verwerving van het huidige pand in de Choorstraat.
Hij is in de loop der tijd een aantal keren opnieuw uitgemonsterd
maar heeft altijd zijn oorspronkelijke structuur behouden.
Hoe zag die structuur eruit?
Door de tempel evenwijdig aan de straatrichting te bouwen, kon men
de oriëntatie nagenoeg correct krijgen, dwz. dat het ‘Oosten’ van de
tempel praktisch overeenkomt met het werkelijke oosten, dat de
‘Noorderkolom’ aan de noordkant ligt, enz.

Boven de ingang in het ‘Westen’ bevindt zich het zgn. zangzoldertje
[zie tekening]. In de oude tijd voorzag zo’n zangzoldertje - dat wel met
de tempelruimte in verbinding stond maar er geen deel van
uitmaakte - in een behoefte. Men kon op deze wijze musici of
zangers uitnodigen - ook als ze geen maçons waren - om een
plechtigheid met muziek op te luisteren, zonder dat zij aan de
plechtigheid hoefden deel te nemen.
Zulke zoldertjes of balcons vindt men ook in andere loges, bijv. in die
van Leiden. Maar ook in oude kastelen en paleizen, waar ze met een
rooster van de hoofdruimte afgescheiden waren, zodat de musici
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ongezien feesten en plechtigheden van muziek konden voorzien.
Volgens de overlevering

was de zangzolder

van Silentium

oorspronkelijk ook door een tralie-achtige versiering van de zaal
gescheiden.
Tot ver in de 20ste eeuw bleef het zangzoldertje in gebruik. Van
daaraf bediende de Br:. van Talent de lichten en de installatie voor
de muziek. Het was een aparte belevenis

om het ritueel van

boven gade te slaan. Bovendien werden de verlichtings- en de
muziekinstallatie vanaf een ruim werkvlak bediend; er stond een
pick-up voor grammofoonplaten, later ook een cassette-deck.
Terzijde stonden (en staan nog steeds) de loudspeakers van de
muziekinstallatie. Het nadeel van deze opzet was wel dat de Br:.
van Talent geen deel uitmaakte van het ritueel en daardoor ook
niet aan onderdelen als de Br:.keten kon deelnemen.
Pas in de laatste tijd is deze functie naar beneden verhuisd en
verricht de Br:. van Talent zijn taak in een hoekje in de tempel.
Onder de zangzolder ligt de ingang naar de tempel, waarboven het
‘Ken Uzelve’ staat. Aan de overkant, in het Oosten, is een laag
podium waar de troon van de voorzittend meester staat. Deze
structuur en de afmetingen van de zaal zijn van 1894, zoals dat ook
voor de eronder gelegen Voorhof geldt.
In 1894 begon deze tempel met een inrichting naar de mode van die
tijd in een Biedermeier-achtige stijl [zie de eerder vertoonde foto].
Om een indruk van de sfeer te krijgen, zou men in het Maliebaanstation van het Spoorwegmuseum in Utrecht moeten gaan kijken [zie

59
59

bijgaande schets].

Deze inrichting bleef bestaan tot 1932, toen enkele broeders onder
leiding van architect Wils, ongevraagd een modernisering wilden
doorvoeren. De onvrede die daardoor ontstond, liep zo hoog op dat
loge Silentium bijna ophield te bestaan. Toch is die nieuwe inrichting
er gekomen, in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid, en heeft tot 1940
bestaan.
In 1940 werd het gebouw, en daarmee de tempel, in beslag
genomen door de nazistische NSB. De uitmonstering van de tempel
door Wils werd teniet gedaan en door Nazi-symboliek vervangen,
zoals elders in dit boekje besproken.
In 1945 kon de tempel weer van de NSB-symbolen worden ontdaan
en zo goed en kwaad als het kon (met de toenmalige schaarste aan
materialen) opnieuw worden ingericht. Met een minimum aan
middelen heeft Br:. Beckering Vinkers de tempel weer gestalte
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gegeven.
In 1967 richtte Br. Sark de tempel in zoals eerder gemeld (niet met
verwijdering van de tempelinrichting van 1932 zoals weleens is
aangenomen, er waren al twee veranderingen aan vooraf gegaan).
Rond 2002 vond de laatste verandering

plaats waarbij de

afrondingen die Br:. Sark in de hoeken van de zaal en naar het
plafond had aangebracht, werden verwijderd (ze waren bouwkundig
niet zo gelukkig en vertoonden scheuren).
De houten pilasters en panelen werden met een blauwe kleur
overgeschilderd en verloren daarmee hun sierhouten details.
De geblokte vloer verloor zijn diagonale stand. Daarmee werd ook
het effect van de ‘Getand Rand’ aan de randen teniet gedaan.
Voor het overige bleef het ontwerp van Br:. Sark gehandhaafd.
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CONCLUSIE

Na meer dan tweehonderd jaar is loge Silentium nog steeds
de vertegenwoordiger van de mannelijke Vrijmetselarij in
Delft.
En de eigenaar van het Delftse logegebouw.
Het gebouw biedt onderdak aan de gemengde Vrijmetselarij in
Delft, in de vorm van de loge Delta.
En het huisvest de leden van de orde van Weefsters, de loge
Catena Aurea.

Delft heeft hiermee een uitgebreid logeleven dat
zich in het gebouw in Choorstraat 16A afspeelt.

