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De benaming 'Dekker' voor de functiona- 
ris die bij onze Open Loges in de deurope- 
ning van de logeruimte staat om ons het 
paswoord te vragen en ons dan toegang te 
verlenen, is niet zo slecht gekozen. Het 
werkwoord 'dekken' houdt nl. in dat men 
door deze handeling een voorwerp, een 
persoon of personen beschermt, beschut of 
verbergt voor invloed of inzicht van bui- 
tenaf. Voorbeelden daarvan zijn: een tafel 
dekken, zich gedekt houden, dekking zoe- 
ken, onder dekking van de nacht, enz. Zo 
vrijwaaxt onze Dekker de loge voor indrin- 
ging en inzicht door buitenstaanders, niet- 
ingewijden. Hij heeft dus een beschermen- 
de functie. 

Het begrip 'dekken' in de betekenis van 
'beschermen' is in de ons ornringende lan- 
den niet onbekend. Hoewel men in de 
Duitse Vrijmetselarij tegenwoordig de 
term 'Decker' niet meer gebruikt voor de 
hier bedoelde functionaris, vraagt de 
Meester der Loge tijdens het openingsritu- 
eel we1 'ob die Loge von aussen gehorig 
gedeckt ist'. Bovendien kent men daar de 
uitdrukking 'er nirnrnt seine Deckung' in 
het geval van een Broeder die voor het lid- 
maatschap van de Orde bedankt. Oor- 
spronkelijk was het zo dat de betreffende 
Broeder de dekking van de loge moest aan- 
vragen; die dekking kon geweigerd wor- 
den in het geval dat de Broeder niet aan 
zijn fianciele verplichtingen had voldaan 
of bepaalde loge-eigendommen, zoals 
schootsvel en ritualen, niet had inge- 
leverd.' In feite werd dus niet de loge, 
maar werd de Broeder gedekt (gevrij- 

waard). In Frankrijk gebruikt men het 
werkwoord 'dekken' eveneens; daar zegt 
de 'Frhre Couvreur': 'La Loge est couverte 
extkrieurement', of: 'La Loge est dQment 
couverte.' Voorts kent men daar het woord 
'tuileur ' (dakdekker). 

Naast het beschermende begrip 'dek- 
ken' komt men ook woorden tegen die 
meer de betekenis hebben van 'bewaken'. 
Zo spreekt men b.v. van '(Du) Wachha- 
bender Bruder' of ook we1 van 'Tiirhiiter', 
voorts van (Fr.) 'gardien' of van (Eng.) 
'Inner guard' en 'Outer guard'. Nu is het 
verschil in betekenis van de begrippen 'be- 
schermen' en 'bewaken' slechts gering, en 
dit heeft, althans in de Vrijmetselarij voor 
de betreffende functionaris, nooit aanlei- 
ding gegeven tot enig misverstand. 

In Engeland echter is in maqonnieke ge- 
schriften uit het begin van de 18de eeuw 
een woord opgedoken dat w&l tot misver- 
standen heeft geleid, nl. het woord Tyler. 
Het is een woord dat volgens de Oxjord 
English Dictionary uitsluitend voorkomt in 
de specifieke betekenis van 'functionaris 
bij de vrijmetselaren' en waarvan de oor- 
sprong niet met zekerheid bekend is. Hier 
is dus een taalprobleem ontstaan dat door 
verschillende (meest Engelse) auteurs is 
aangegrepen om daarover hun mening te 
verkondigen. In Engelse ritualen wordt de 
Tyler omschreven als de 'officer who acts 
as a doorkeeper outside the Lodge, armed 
with a drawn sword', een Buitendekker 
dus, en als de eerste plicht van iedere vrij- 
metselaar wordt aangemerkt 'to see that 
the Lodge is properly Tyled'. Algemeen 
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wordt aangenomen dat het Franse woord 
'tuileur' en het Nederlandse woord 'Dek- 
ker' in de beperkte betekenis van dak- of 
leidekker een vertaling zijn van het Engel- 
se woord Tyler. Maar, en nu komt de ham- 
vraag: is dat een juiste vertaling? We kun- 
nen nl. met zekerheid aannemen dat het 
door Samuel Prichard in I730 uitgegeven 
geschrift Masonry dissected de basis 
vomde voor Franse onthullingsgeschriften 
vanaf 17302, en we weten ook dat bij die 
vertalingen fouten zijn gemaakt, die tot 
grote verwarring hebben geleid. Daarna 
heeft de terugvertaling van het Frans naar 
het Engels hier en daar tot een heel vreemd 
woordgebruik geleid, zoals de uitdrukkin- 
gen 'lacy tuft', 'tesselated border' e.d. Wat 
betreft de Tyler zit het geheim van de ver- 
warring verborgen in de schrijfwijze. Het 
Engelse woord voor dak- of leidekker is nl. 
'tiler', waarbij dan het probleem wordt 
verschoven naar de vraag wat Tyler dan 
zou kunnen betekenen. 

De ypsilon, de i-grec zeggen we wel- 
eens, is een merkwaardige letter en eigen- 
lijk een vreemde eend in de Westeuropese 
bijt: het is weliswaar de zsste letter van het 
alfabet, maar wordt in het Nederlands en in 
het Duits alleen gebruikt in zg. vreemde 
woorden. De letter wordt niet gerekend tot 
de vocalen, de klinkers, en heeft een klank 
welke in de Westeuropese landen overeen- 
komt met de i of de j en in sommige geval- 
len (in het Nederlands) met de tweeklank 
i j ,  of (in het Engels) met de tweeklank ai. 
Daardoor komt men gemakkelijk in de ver- 
leiding de Tyler te vereenzelvigen met de 
'tiler', de dakdekker. Deze hypothese 
(tyler = tiler) is in de loop der jaren door 
gezaghebbende Engelse ma~onnieke 
schrijvers zowel verdedigd als verworpen. 
Zo stelt de Brit E. Ward het volgende: 
'omdat de beschouwende Vrijmetselarij is 
voortgekomen uit de operatieve, daarom 
moet de oorsprong van het woord Tyler 

gevonden worden bij de operatieve steen- 
houwers.' Voorts stelt Ward dat Tyler 
niets anders is dan een oude spelling van 
'tiler'. Zodoende komt Ward tot de conclu- 
sie dat de Tyler de directe symbolische 
vertegenwoordiger is van de operatieve 
leidekker.3 Naar mijn smaak een zwakke 
redenering. Het is mij trouwens ook niet 
duidelijk hoe de functie van Dekker-bewa- 
ker te combineren is met, of afgeleid kan 
worden van, de functie van leidekker. 
Iemand op het dak zetten ter bewaking lijkt 
mij hoogst onpraktisch en ondoeltreffend. 
Hoogstens zou men kunnen refereren naar 
de algemene betekenis van dekker-be- 
schemer. 

Natuurlijk zijn er meer Engelse vrijmet- 
selaren geweest die theorieen omtrent de 
herkomst kwamen aandragen, zoals de af- 
leiding uit het Franse woord 'tailleur de 
pierre', dat 'steenhouwer' betekent. Als 
een 'ordinary Englishman', zoals B.E. 
Jones dat zegt, het woord 'tailleur' uit- 
spreekt, klinkt het als 'tiler'. Een ander 
veronderstelde dat het 'slang'woord 'tile' 
ook 'hoed' betekent, en als de Meester der 
Loge (vroeger) zijn hoed opzette, was de 
loge gedekt.4 

B.E. Jones, en ook Harry Carr, beiden 
ex-voorzitter van de 'Quatuor Coronati 
Lodge of Research', ondersteunen deze 
fantasieen niet, maar kunnen zelf ook geen 
definitieve oplossing geven voor de her- 
komst van het woord Tyler. 

Toch is het interessant te vememen wat 
B.E. Jones, de auteur van het bekende 
standaardwerk Freemasons' Guide and 
Compendium, naar voren brengt. Hij stelt 
in zijn commentaar op Wards stellingen 
dat niets in de functie en de werkzaamhe- 
den van de Lodge Tyler doet denken aan 
het werk van een dakdekker, en dat deze 
Tyler in de speculatieve Vrijmetselarij is 
gekomen vanuit een heel andere hoek. Een 
fundamenteel verschil van inzicht en bena- 
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dering dus. Jones karakteriseert de functie 
van de Tyler nu als volgt: het zijn de ge- 
heimen van de loge die aan de Tyler wer- 
den toevertrouwd; hun bewaring was van 
hem afhankelijk, en de vertrouwelijkheid 
van de functie blijkt in de gevonden be- 
schrijvingen met name uit het feit dat de te 
vernietigen documenten aan hem werden 
toevertrouwd. Hij was ook verantwoorde- 
lijk voor de aanwezigheid van alle beno- 
digde requisieten, hij verzond de convoca- 
ties voor de bijeenkomsten, hij kon iemand 
de toegang tot de loge weigeren als deze 
niet naar behoren gekleed was en hij deed 
onderzoek bij onbekende visiteuren. Een 
uiterst belangrijk personage dus. Overi- 
gens merkt Jones nog op dat het woord 
Tyler pas voor het eerst verschijnt in de 
notulen van de Grootloge in 1732.5 

De mededeling van Jones waarin hij de 
Tyler omschrijft als een bewaarder van de 
geheimen der loge is er voor mij aanlei- 
ding toe geweest eens te zoeken in een an- 
dere richting dan die welke tot nu toe is ge- 
volgd door de meeste onderzoekers, het- 
geen tot de volgende gedachten heeft ge- 
leid. 

In het Oudengels (Angelsaksisch) is het 
woord thyle (hofredenaar) bekend, dat 
werd uitgesproken met een klank welke de 
u of de Nederlandse tweeklank oe bena- 
dert. Deze oude u-klank komt overeen met 
de huidige uitspraak van de ypsilon in de 
Midden- en Oosteuropese landen. Volgens 
prof.&. R.S.P. Beekes, hoogleraar in de 
vergelijkende taalwetenschappen aan de 
Leidse universiteit, is dit woord 'thyle' 
verwant met het Oudnoorse woord t h ~ l r . ~  
Deze 'thulr' wordt door prof.dr. Jan de 
Vries (overleden in 1964, een autoriteit op 
het gebied van de Germaanse cultuur, in 
zijn Nederlandse vertaling van de Edda 
(goden- en heldenliederen) aangeduid als 
de thul, een 'grijze man', met een min of 
meer priesterlijke functie, vooral met be- 

trekking tot het reciteren van godsdienstige 
of magische spreuken.7 Ook F.E. Farwerck 
beschouwt in zijn werk over de Noord- 
europese mysterien de thul als een priester- 
lijke ~aardi~heidsbekleder.~ Deze thul, 
een oude wijze man, werd geacht wijsheid 
en geheimen te kunnen onttrekken aan de 
runen, terwijl hij zelf ook runen inkerfde 
(ritste) in steen of hout. Met behulp van 
runen, geritst in beukenhouten staafjes (ge- 
boekstaafd!) kon hij zelfs de toekomst 
voorspellen. 

Het Nederlandse woord 'rune' is vol- 
gens R.S.P. Beekes ontleend aan het Duits, 
dat het op zijn beurt ontleende aan het 
Scandinavisch. Het betekent zo veel als 
mysterie of geheim. Direct in verband met 
het woord 'rune' staat het Middelneder- 
landse woord 'runen', 'ruynen' of 'roe- 
nen', hetgeen betekent: (in)fluisteren ofwel 
gebeden mompelen, evenals het Duitse 
werkwoord 'raunen', dat eveneens 'mom- 
pelen' of 'brommen' betekent, met de bij- 
zondere betekenis van 'iemand iets in het 
oor fluisteren'. Onwillekeurig denkt de 
vrijmetselaar dan aan het ritueel voor de 
verheffing tot Meester-vrijmetselaar. 

Volgens voorgaande gedachtengang zou 
er dus een verband kunnen bestaan tussen 
de functie van de thul(r) en het bewaren 
enlof mededelen van vertrouwelijke kennis 
of geheimen. Dit sluit aan bij de opvatting 
van B.E. Jones in zijn Freemasons' Guide 
and Compendium, zoals hierboven be- 
schreven. 

Blijft overigens de vraag over hoe men 
zich de overbrugging moet denken vanaf 
de middeleeuwen (8ste tot   ode eeuw) tot 
aan 1732, toen het woord Tyler in de En- 
gelse ma~onnieke geschriften verscheen. 
Het probleem daarbij is dat het Oudengelse 
woord 'thyle' na I IOO niet meer in het En- 
gels is aangetroffen. M.a.w.: het is (met 
zijn functie) uitgestowen. Was het woord 
blijven voortbestaan, dan had het volgens 
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dr. R. Bremmer van de Leidse universiteit 
nu nog met th moeten begimen.9 

Het Engelse woord 'tiler' (dakdekker) is 
voor het eerst in ca. 1300 gesignaleerd en 
het woord Tyler in de specifieke betekenis 
van Dekker van een vrijmetselaarsloge 
treedt pas op sinds 1732. Volgens Brem- 
mer ligt het voor de hand dat zo'n functio- 
naris een titel krijgt die is ontleend aan de 
bouwwereld. De schrijfwijze Tyler is vol- 
gens hem dan ook niets anders dan een 
oudenvetse spelling van het woord 'tiler' 
en er lijkt dus geen reden toe te bestaan het 

woord Tyler te verbinden met middel- 
eeuwse religieuze praktijken. 

Deze mening van Bremmer komt over- 
een met de eerder genoemde opvatting van 
E. Ward en van de Amerikaan A.G. Mac- 
key in zijn Encyclopedia of Freemasonry. 
De door B.E. Jones veronderstelde belang- 
rijkheid van de functie van Tyler wordt 
dan ook twijfelachtig. Al met al: het lijkt 
mij dat men in het algemeen voor de op- 
lossing van het taalprobleem te ver zoekt, 
een verschijnsel dat men in de Vrijmetsela- 
rij meermalen tegenkomt. 
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