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De Nederlandse vrijrnetselaar kent de Dekker als wachter aan de binnenzijde 
van de Ternpelpoort. Daarnaast kan men de Dekker tijdens de Tafelloge zien 
optreden als uitbrenger van de laatste conditie, naar het Engelse voorbeeld 
aangeduid als 'Tyler's Toast'.' 

De Dekker behoort tot de Officieren van de Loge. Hij is bekleder van een 
'officie', in rneer gangbare rna~onnieke taal: een arnbt. Anders dan veelal in 
de Angelsaksische wereld wordt hier te lande over het algerneen weinig ge- 
wicht aan dit arnbt toegekend. Wij zien geen Gewezen Meesters der loge op- 
nieuw als Dekker fungeren. Diens arnbt wordt irnrners gezien als het eenvou- 
digste, het laagst gewaarcieerde, ook uit hierarchiek oogpunt. Het dekken van 
de loge kan naar Nederlandse opvatting worden overgelaten aan vrijrnetsela- 
ren die in de actieve rituele arbeid nog onervaren zijn. Als Dekker optreden 
vraagt geen oefening van betekenis; zijn tekst is derrnate beknopt dat rnerno- 
riseren geen rnoeite kost. 

Tegen deze achtergrond gezien verwondert het ons niet dat in ons land aan 
diepgaande studies over dit ambt nauwelijks behoefte lijkt te hebben bestaan. 
De weinige publikaties in Thoth waarnaar het register 19491974 bij het tref- 
woord 'Dekker' verwijst, zijn niet van een brede opzet. Over de syrnboliek van 
het arnbt wordt via bouwstukken en instructies we1 e.e.a. overgeleverd, klaar- 
blijkelijk teruggaande op oudere literatuur. Voor concretere gegevens, zoals 
over het ontstaan van dit arnbt en de etyrnologie van het woord 'Tyler', rnoet 
men te rade gaan bij Engelse literatuur. 

Dit artikel beoogt niet in alle leernten te voorzien, doch wil stof bieden 
voor een zinvolle behandeling van het onderwerp tijdens instructies. De ge- 
interesseerde lezer treft hier het beredeneerde verslag van een eerste terrein- 
verkenning aan, waartoe gebruik is gernaakt van algerneen beschikbare, voor 
de hand liggende bronnen. Wij hebben hier slechts gestreefd naar een beschrij- 
ving en analyse van de functie van Dekker, waarbij uiteraard ook de vraag 
rees hoe deze functie is ontstaan, een vraag overigens waarop ten slotte met 
nauwelijks rneer kan worden geantwoord dan met hypothesen. 

Met het oog op dit doel wordt hier niet, zoals de lezer wellicht zou ver- 
wachten, de 'geschiedschrijvende' rnethode gevolgd waarbij beschikbare ge- 
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gevens in chronologische volgorde worden behandeld; wij beginnen dus niet 
met de Dekker in de Britse situatie rond 1700, om te eindigen bij de situatie 
hier en nu, doch wij gaan in tegendeel uit van een beschrijving van de taak 
van de Dekker in de huidige Nederlandse Vrijmetselarij. 

Deze beschrijving moeten wij uiteraard ontlenen aan het rituaal. Wij ver- 
onderstellen dat dit rituaal de lezer bekend is. Waartoe dan tbch een beschrij- 
ving? De bedoeling daarvan is: 
a ons er zo precies mogelijk, met zoveel woorden, rekenschap van te geven 

wat ons omtrent dit onderwerp bekend is, 
b het beschrevene te begrijpen als deel van het geheel van onze ritus, 
c vanuit een inzicht zoals onder b beoogd vragen te signaleren (en zo moge- 

lijk te beantwoorden) waartoe het beschrevene aanleiding geeft. 
Ma~onnieke functiebenamingen zoals 'Dekker' zijn voor de niet-vrijmetse- 

laar niet altijd duidelijk, althans niet zonder enige uitleg van de traditie waar- 
aan zij voor de ingewijde een bijzondere zin ontlenen. De laatstbedoelde, preg- 
nante zin hebben deze benamingen in het algemene taalgebruik immers juist 
niet, althans niet in duidelijke mate. Wie als Leerling-vrijmetselaar wordt aan- 
genomen, raakt a1 spoedig met het taaleigen der Vrijmetselarij vertrouwd, al- 
thans pseudo-vertrouwd: het is hem weliswaar aanstonds duidelijk wie de 
'Voorzittend Meester' is, doch hij.'weet' dit zonder a1 een helder begrip te 
hebben (dat meer achtergrondkennis vereist) van de ma~onnieke 'geladen- 
heid' van deze benaming. Dit geldt ook voor de term 'Dekker'. 

Wat betekenen 'dekken' en 'dekker' in het algemene spraakgebruik? M.a.w.: 
welke vooronderstellingen zal de kandidaat (kunnen) koesteren wanneer hij 
de benaming 'Dekker' hoort gebruiken? Van Dale's Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal geeft van dekken een achttal betekenissen waarvan met 
name de eerste voor ons onderwerp van belang is: 'een voorwerp of een laag 
over iets uitbreiden zodat het daaronder liggende afgesloten, verborgen of be- 
schut is: een huis met pannen, met stro dekken (etc.).' Het eerste voorbeeld 
van 'dekken' dat in deze betekenis wordt gegeven heeft dus a1 betrekking op 
het van een dak voorzien. De overige betekenissen van 'dekken' houden wel- 
iswaar niet direct verband met het bouwen, doch enkele ervan zijn toch inte- 
ressant in verband met ons onderwerp. Wij vinden hier en daar nl. het 'afslui- 
ten, verbergen of beschutten' uit de eerste betekenis terug. Zo betekent 'dek- 
ken' om.: 'verbergen, aan het gezicht of gehoor onttrekken'. Zich gedekt 
houden is: 'achteraf, verborgen blijven'. De aftocht dekken is: 'zorgen dat die 
ongehinderd kan plaats hebben'. Iemand dekken kan ook betekenen: 'voor 
verlies, voor aanmerkingen vrijwaren'. Onder dekker wordt vermeld: 'hij die 
dekt, inz. die een huis dekt met riet, leien, pannen enz.'. 

Zowel bij 'dekken' als bij 'dekker' denkt men in het algemene spraakge- 
bruik dus primair aan bouwkundig werk. Het essentiele van dat werk ligt 
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echter niet zozeer in het daarbij gebruikte materiaal en evenmin in de bijzon- 
dere plaats waarop dat materiaal in een gebouw wordt aangebracht, doch in 
het doel van het dekken: een ruimte en de daarin verrichte activiteiten af te 
sluiten, te verbergen o f  te beschutten. In nauw daarmede verbonden beteke- 
nisnuances gaat het om de zorg voor het ongehinderd blijven van een per- 
soon of groep. Ook a1 omdat de Dekker van de loge geen attributen draagt af- 
komstig uit de ambachtelijke sfeer van de dakbedekker, ligt het voor de hand 
hem vooral te zien als dekker in de figuurlijke zin. 

Wij kunnen - op louter formele gronden - de Dekker beschrijven als wach- 
ter c.q. bewaker aan de poort van de ruimte waarin de loge in de daartoe ver- 
langde beslotenheid wordt geformeerd. Deze poort bevindt zich veelal (als 
'binnendeur') in een reeds met andere deuren naar buiten toe afgesloten ge- 
bouw, doch kan zich - in het extreem tegenovergestelde geval, dat zich even- 
eens kan voordoen - als buitendeur aan de straatzijde bevinden. 

Historisch is de aan de buitenzijde geplaatste Dekker stellig de oorspronke- 
lijke: wilde de loge in beslotenheid kunnen arbeiden, dan deed zich de nood- 
zaak voor ter bewaking van die beslotenheid een wachter buiten die ruimte aan 
het werk te zetten; thans zien wij de Dekker in Nederland binnen die ruimte 
aanwezig. 

De Angelsaksische Vrijmetselarij kent zowel een Buiten- als een Binnen- 
dekker. In principe kan de eerstgenoemde functie ook door een niet-vrijmet- 
selaar worden uitgeoefend: gewapenderhand indringers weren is, hoezeer het 
ook verband houdt met de bewaring van geheimen, op zichzelf een profaan 
werk. In de Nederlandse Vrijmetselarij is van dat profane bewakingswerk 
buiten de poort slechts een summiere symbolische handeling overgebleven en 
is het overige handelen van de Dekker als Binnendekker geheel in de rituele 
arbeid gei'ntegreerd. 

Vergelijken wij de uitoefening van het hier te lande voornamelijk rituele 
ambt van Dekker met de uitvoering van het omvangrijkere, deels profane 
pakket taken van een aantal andere Officieren, dan maakt dat van de eerst- 
genoemde, zoals gezegd, de indruk zeer eenvoudig te zijn (indien wij althans 
afzien van de fysieke inspanning welke het vraagt: langdurig op stijlvolle wijze 
in een bepaalde houding staan). De Dekker komt immers slechts kortstondig 
in actie: tijdens de Opening en de Sluiting van de Loge en na het aankloppen 
van een kandidaat. Daarbij is bovendien het verbale deel van zijn taak zeer 
summier. Wij geven allereerst een overzicht van deze gang van zaken. 

De leden van de loge, voor de rituele arbeid opgaande naar de ruimte 
waarin deze zal worden verricht (naar Nederlands gebruik meestal een per- 
manent daartoe ingerichte ruimte, Tempe1 genaamd) vinden aan de poort 
daarvan de Dekker reeds als wachter op hun weg. Hij houdt hen staande en 
'vraagt hen het Paswoord af' ', uiteraard dat van de graad waarin zal worden 
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gewerkt. Door dit Paswoord naar behoren te geven tonen zij die tempelwaarts 
gaan zich ertoe bevoegd aan de arbeid in de desbetreffende graad deel te ne- 
men. In dat geval staat de Dekker hun toe binnen te gaan. 

Nadat de V:. Mr.'. de Opzz.'. heeft opgedragen hem te helpen de loge te 
openen, vraagt hij de zde Opz.'. wat de eerste plicht is van de Opzz.'. in de 
loge. Het antwoord luidt: 'Te zien of de loge naar behoren is gedekt.' Het 
dekken van de loge wordt daarmede weliswaar aangeduid als eerstnodige han- 
deling, doch niet nader omschreven. Dit laatste geschiedt evenmin in de op- 
dracht van de zde Opz.'.: 'Br.'. Dekker, doe uw plicht.' In gevolge die op- 
dracht verricht de Dekker een slechts symbolische controle, om daarna te be- 
richten: 'Br .'. zde Opz.'. , de loge is naar behoren gedekt.' Deze Opz .'. meldt 
dit op zijn beurt aan de A:. Mr .'. . Voor het overige is de Dekker - a1 dan 
niet gebruik makend van een zetel- voortdurend aanwezig aan de binnenzijde 
van de poort, als een in principe slechts bij uitzondering in actie komend 
officiant. 

Het gewicht van de bevoegdheid van de Dekker komt ten volle tot uiting 
wanneer hij, nadat een kandidaat heeft aangeklopt, de vraag stelt: 'Wie klopt 
hier als profaan?' Deze vraag is overigens in andere varianten bekend: 'Wie 
klopt hier op profane wijze?' (in de Proeve van Rituaal van de Ma~onnieke 
Stichting Ritus en Tempelbouw) en: 'Wie klopt daar met geweld?' A1 deze 
varianten beklemtonen dat de kandidaat niet op de onder vrijmetselaren ge- 
bruikelijke manier heeft aangeklopt. Normaliter zou de Dekker dan de toe- 
gang dienen te weigeren (zeker indien ook het Paswoord niet worden gegeven; 
maar in dit geval, een toelaatbare uitzondering, wordt daarnaar niet ge- 
vraagd). 

In de Engelstalige Vrijmetselarij kent men de uitdrukking 'alarm at the 
door', in de zin van: een teken dat iemand zich van buiten af in verbinding 
wenst te stellen met de in beslotenheid werkende loge. De term 'alarm' wordt, 
in engere zin, ook gebruikt voor de vorm van dat teken: enkele slagen in een 
bepaald ritme. De term stamt van het Italiaanse 'all' arme', waarmede een 
schildwacht bij nadering van de vijand de krijgslieden te wapen riep. Het ma- 
~onnieke 'alarm' is overigens niet in zo letterlijke zin alarmerend. Het is een 
signaal waarmede de loge wordt attent gemaakt op de nadering van iemand 
die de aandacht vraagt, en daarmede slechts op de eventuele noodzaak zich te 
verdedigen of te beschermen. Het 'alarm' in de voorgeschreven vorm beduidt 
dat de Buitendekker ('Outer Guard' of 'Tyler') of een andere Officier toegang 
tot de loge ~er langt .~  

In Nederland spreken wij weliswaar niet van een 'alarm', doch het effect 
van een klop aan de poort is niet wezenlijk anders. Het komt hier echter zeer 
zelden voor dat onverwacht op ma~onnieke wijze wordt aangeklopt terwijl de 
werkzaamheden in de loge gaande zijn en het rituaal niet in dit gebeuren 
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voorziet: een duidelijke storing zal worden vermeden en de binnenkomst (om 
welke reden ook) van een Broeder op een onvoorzien tijdstip zal in stilte wor- 
den geregeld tussen hem en de Dekker. 

Van een 'alarm' in de oorspronkelijke zin is bij ons veeleer sprake wanneer 
de kandidaat aanklopt. Zijn drieslag, niet in het bij de Leerlinggraad behoren- 
de ritme gegeven, beklemtoont dat een niet-vrijmetselaar toegang verlangt en 
roept daardoor op tot verhoogde waakzaamheid. Na zijn entree zal de beslo- 
tenheid van de loge zich immers eerst weer geheel hebben hersteld wanneer 
hij als Leerling-vrijmetselaar is aangenomen, d.w.z. nadat hij zich door zijn 
gelofte op regelmatige wijze jegens de loge heeft verbonden. 

De rituele taak van de Dekker bij het binnenleiden van de kandidaat is 
thans in ons land summier, volledig in het rituaal vastgelegd, en vereist der- 
halve geen op ewaring steunend improvisatievermogen. We1 zullen, evenals 
dit voor de overige officianten geldt, zijn houding en dictie moeten beant- 
woorden aan de 'Stijl der Vrije Metselaren'. Als daarvoor belangrijke maatsta- 
ven worden waardigheid en duidelijkheid, resp. verstaanbaarheid beschouwd. 

Door de vraag 'Wie klopt daar als profaan (op profane wijze)?' stelt de 
Dekker tegenover de kandidaat alsook tegenover de loge vast dat niet wordt 
voldaan aan de voor toelating gestelde eisen; toch vraagt de Dekker naar de 
identiteit van wie daar aanklopt. Het gaat daarbij echter niet om profane per- 
sonalia, hetgeen ook blijkt uit het door de Voorbereider gegeven antwoord. 

Nadat de kandidaat is gei'dentificeerd als 'een vrij man van goede naam, 
die verlangt vrijmetselaar te worden' en die is voorbereid op de beproevingen 
welke hem wachten, geeft de A .'. Mr .'. op grond van zijn hoogste gezag - bij 
wijze van uitzondering - opdracht deze profaan te doen binnenkomen. Daar- 
mede ontheft hij in dit bijzondere geval de Dekker van diens plicht indringers 
te weren. 

Deze plicht wordt overigens in het rituaal niet meb zoveel woorden om- 
schreven doch wordt verondersteld bekend te zijn. Hij berust op het in de, 
traditie der Vrijmetselarij diep gewortelde besef dat de arbeid van de loge 
slechts kan worden verricht in beslotenheid en dat personen die aan deze tra- 
ditie geen rechtmatig verworven deel hebben verstorend zouden werken door 
hun binnenkomst tijdens de arbeid. Dit besef sluit het enig mogelijke uitzon- 
deringsgeval niet uit: de toelating in de loge van een aspirant-medearbeider, 
mits deze verlangt vrijmetselaar te worden i?n op zijn Aanneming is voorbe- 
reid. Door de vraag 'Wie klopt daar als profaan (op profane wijze)?' vertegen- 
woordigt de Dekker, zowel tegenover de in Open Loge verenigde Broeders als 
tegenover de kandidaat, het bewustzijn dat oningewijden en onvoorbereiden 
niet aan de arbeid kunnen deelnemen. 

De Dekker heeft tot taak verstoring van de logearbeid door oningewijden 
te voorkomen, doch laat het in dit karakteristieke uitzonderingsgeval in op- 
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dracht van het hoogste gezag in de loge na zulks te doen. Het paradoxale 
hiervan doet zien dat de bewakingsactiviteit van de Dekker niet slechts beant- 
woordt aan de formele eis onderscheid te maken tussen ingewijden en profa- 
nen: er is een potentiele ruimte voor toelating tot de loge van niet-ingewijden 
die aan de arbeid wensen deel te nemen, mits zij als persoon voldoen aan 
eisen welke voortvloeien uit het specifieke karakter van de arbeid in de loge. 

Wanneer de kandidaat op profane wijze aanklopt is hij reeds uit hoofde 
van deze eisen onderzocht en voorbereid; tijdens de hierop volgende ceremo- 
nie wordt hij in de gelegenheid gesteld zijn arbeid als vrijmetselaar - op het 
niveau van Leerling - aan te vangen. Het rituele handelen van de Dekker tij- 
dens de entree van de kandidaat speelt zich af aan de Oostzijde van de ge- 
opende poort, in samenwerking met de Voorbereider en de Geleider. Nadat 
de kandidaat binnengevoerd en de poort opnieuw gesloten is, hervat de Dek- 
ker de uitvoering van zijn gewone taak. 

In Nederland wordt het ambt van Dekker gewoonlijk als dermate eenvou- 
dig beschouwd dat het als eerste kan worden opgedragen aan een jonge 
Meester-vrijmetselaar. Dit is in feite mogelijk doordat onze Dekker een Bin- 
nendekker is die slechts enkele eenvoudige handelingen en summiere teksten 
voor zijn rekening hoeft te nemen, alle volgens het rituaal en dus vooraf be- 
kend. Is er een Buitendekker - zoals in Engelstalige landen de 'Tyler' (onze 
Dekker wordt daar 'Inner Guard' genoemd) -die buiten de poort kan wor- 
den geconfronteerd met niet in het rituaal voorziene situaties en die dus wel- 
licht onvoorspelbare contacten zal moeten onderhouden, dan ligt de zaak an- 
ders. Bernard E. Jones vangt in The Freemasons' Guide and Compendium 
het hoofdstuk 'The Tyler and the Inner Guard' aan met een beschouwing 
vanuit het volstrekt aan het Nederlandse tegengestelde gezichtspunt: het zijn 
de geheimen van de loge welke aan de Tyler zijn toevertrouwd; hun bewaring 
is van hkm afhankelijk, en het is derhalve een grote eer met dit ambt te wor- 
den bekleed. Anthony Sayer, de eerste Grootmeester in 1717, was bij zijn 
dood - 25 jaren later - Tyler van zijn loge. 

Ofschoon in Nederland het ambt van Dekker niet als erefunctie geldt en 
onze Dekker niet een Buiten- doch een Binnendekker is, mag worden gesteld 
dat de aan dit ambt verbonden taak in elk geval van groter belang is dan de 
geringe moeilijkheid van de uitvoering ervan zou kunnen doen denken. Dit 
blijkt reeds uit het feit dat de loge slechts dkn mag en kan worden geopend 
indien zij 'naar behoren is gedekt', d.w.z. optimaal beveiligd tegen het indrin- 
gen van onbevoegden. De huidige rituele vorm waarin men zich hiervan ver- 
zekert herinnert echter nauwelijks aan reele bewakingsmaatregelen: 'De Dek- 
ker', zo vermeldt het rituaal, 'opent de poort een weinig en kijkt of geen on- 
ingewijden nabij zijn.' Men moet zich afvragen of het vervolgens gegeven 
bericht dPt de loge naar behoren is gedekt, onder deze omstandigheden ooit 
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b.v. ook de antieke mysterien (eveneens werkend in beslotenheid) een ambt 
als dat van de Dekker hebben gekend. 

De Tyler - de bij ons onbekende Buitendekker - blijkt reeds in de 18de 
eeuw te zijn beschouwd als een officiant wiens aandeel aan de arbeid van de 
loge met een rijke symboliek in verband kan worden g e b r a ~ h t . ~  Zo zou hij 
volgens een Franse bron uit het midden van de 18de eeuw kunnen worden 
vergeleken met de aartsengel Gabriel, de Boom des Levens bewakend met 
een Vlammend Zwaard. (Men zie Gen. 3 : 24: 'En Hij dreef den mensch uit; 
en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lem- 
mer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom 
des levens.') 

Blijkens een Frans werk uit 1828 (wij volgen nog steeds Jones) diende voor 
dit ambt iemand van de hoogste rang en met de grootste ervaring te worden 
gekozen. Als een der Officieren die het eerst met bezoekende vreemdelingen 
in aanraking kwam en derhalve tot onderzoek bekwaam moest zijn, moest hij 
een zo hoog mogelijke rang en graad bekleden. Een andere Britse praktijk 
kent de betaalde Tyler ('doorkeeper'), ogenschijnlijk een profane taak, maar 
ook en op dezelfde gronden zo veel mogelijk vervuld door ervaren vrijmetse- 
laren. 

Er zijn vele aanwijzingen voor dat de Warden (bij ons: Opziener) in de 
oudste praktijk ook fungeerde als deurwachter. Van 'Garder' ('Warder') werd 
het 'Guard' (in 1738 werd de Grand Tyler officieel nog betiteld als 'Garder 
of the Grand Lodge'), toen 'Outer Guard', en eerst veel later 'Inner Garder' 
of 'Inner Guard'. Vele Britse loges namen de term 'Tyler' eerst laat - soms 
aan het begin van de Ige eeuw - over. 

De vraag vanwaar de benaming 'Tyler' stamt, valt klaarblijkelijk niet een- 
duidig te beantwoorden. Jones wijst erop dat 'ordinary dictionaries' (profane 
woordenboeken) de7e benaming herleiden tot het ma~onnieke spraakgebruik 
en dat het laatstgenoemde klaarblijkelijk niet teruggaat op een profaan 
spraakgebruik. Hij acht het onwaarschijnlijk dat een pannendekker de taak 
had de loge aan de ogen van buitenstaanders te onttrekken, te meer omdat 
de daarmede gepaard gaande symboliek zou inhouden dat het aanbrengen, 
vervolgens wegnemen en opnieuw aanbrengen van een dakbedekking klaar- 
blijkelijk niet kan steunen op een operatieve werkwijze. 

Jones wijst erop dat de term 'Tyler' voor het eerst in druk verscheen in 
1738, toen de speculatieve Vrijmetselarij was overgestoken naar Frankrijk 
en eveneens was teruggekeerd met toevoegingen, 'some of them strange and 
curious'. De Franse steenhouwer was 'tailleur de pierre'; zo zou 'tyler' een 
variant van 'stonemason' kunnen zijn. De vraag rest dan toch waarom juist 
het ambt van Buitendekker met deze naam is voorzien. De Franse loge werd 
'gedekt' door een 'couvreur' (couvrir = om.:  beschermen, verdedigen, ver- 
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borgen houden), en wellicht is 'tiling the lodge' slechts een onhandige verta- 
ling daarvan. Waarschijnlijk hebben overigens in Frankrijk rond 1800 (en 
eerder) de couvreur en de tuileur naast elkaar bestaan. 

De middeleeuwse loge (in de stoffelijke zin van het woord: loods, bouw- 
keet) was nog niet meer dan een simpel afdak. Aan CCn zijde was dit bevestigd 
tegen de muur van een bestaand gebouw (eventueel een reeds gereedgekomen 
deel van de in aanbouw zijnde kerk), aan de andere kant rustte het op enkele 
palen. Afhellend over de aan het werk zijnde steenhouwers, beschutte het hen 
tegen de felle zon, doch nauwelijks tegen wind en regen. Passend in de pro- 
fane bouwwijze van die tijd was het vervaardigd uit riet en hout. De over- 
dekte ruimte was aan drie zijden open en kan zich niet hebben geleend voor 
het houden van besloten bijeenkomsten. 

Het is de vraag of een dergelijk scherrn of afdak ook bij een middeleeuwse 
Engelse steengroeve als 'loge' zou zijn betiteld. Wij weten ook niet of de 
'rough mason', die daar zijn werk verrichtte, in dit opzicht in dezelfde terrnen 
dacht als de 'freestone mason'. We1 zal tussen beide soorten werkers, ondanks 
de strenge scheiding tussen beide categorieen, verwantschap hebben bestaan 
wat de elementaire technieken en de gebruikte werktuigen betreft. Ook weten 
wij dat men, in verband met de hoge kosten van het vervoer, de steenblokken 
reeds bij de groeve hun voorlopige vorm gaf. De eindbewerking verschilde 
niet wezenlijk van de voorbewerking, doch verleende het produkt een toe- 
gevoegde kwaliteit: die van schoonheid. Het tegenwoordige verschil tussen 
werk en meesterwerk, tussen werkman en kunstenaar zou eerst ten tijde van 
de Renaissance worden gemaakt.6 In elk geval werd in de middeleeuwen ook 
aan de freestone mason een zeer eenvoudige werkplaats toegedacht. 

Gaan wij daarvan als gegeven uit, dan rijst de vraag of de vroege opera- 
tieven het gebruik van het dekken der loge anders dan in letterlijke zin heb- 
ben gekend. Mogelijk is dat we1 indien zij voor hun bijeenkomsten en vooral 
voor de daarbij gebruikelijke ceremonien niet bijeenkwamen in de werkplaats 
doch elders. Het is denkbaar dat zulks a1 in 14de eeuw gebeurde, evenals - 
naar ons met zekerheid bekend is - in de 18de eeuw. 

Indien het ceremonieel, in een herberg uitgevoerd, vereiste dat in rituele 
c.q. symbolische zin een loge werd gevormd (veeleer derhalve in de zin van 
'werkende groep' dan van 'bouwkeet'), dan lag het voor de hand dat het 
waarborgen van de daartoe gewenste beslotenheid plaats vond door het aan- 
wijzen van een gewapende wachter, zoals dat ook gebruikelijk was voor pro- 
fane doeleinden. In dat geval is de functie van Dekker zeker in het profane 
vlak ontstaan en is de thans meestal eraan toegekende symbolische betekenis 
er eerst later aan toegevoegd; die betekenis zal bovendien zijn meegegroeid 
met de ontwikkeling der ritualen. 

Misschien worden wij heden ten dage bij het beantwoorden van de vraag 
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wat er gedekt wordt ietwat misleid doordat het dekken van de loge is gewor- 
den tot het dekken van de Tempel. De Dekker bewaakt de als Tempe1 aan- 
geduide werkruimte waarin de loge bijeenkomt, doch wordt niet geacht aan 
de bouw van de zinnebeeldige Tempe1 een (oorspronkelijk operatieve, nu 
symbolische) bijdrage te leveren. Reeds op oude continentale afbeeldingen 
vinden wij de Binnendekker met geheven zwaard, behoeder van de besloten- 
heid der loge. 

Het Franse 'tuile', te herleiden tot het Latijnse 'tegula', is verwant met het 
Nederlandse 'tichel'. Zelfs het Griekse 'toga' kan hiermede in verband wor- 
den gebracht. Maar doet het symbolische werk van de hedendaagse Dekker 
niet bovenal denken aan ont-dekken? Hij is nauw verwant met de Onderzoe- 
ker, de 'Terrible'. 'Tuiler' is: 'constater si celui qui se prCtend franc-ma~on, 
I'est rbellement': vaststellen dat hij die voorgeeft vrijmetselaar te zijn dit wer- 
kelijk is. 

NOTEN 

I Men zie overigens voor het onderscheid tussen 'conditie' en 'toast' Ritualenbun- 
del I, Tafelloge, blz. 10. 

2 'Afvragen' is een germanisme (abfragen = overhoren), maar behoort tot de ver- 
trouwde magonnieke taal. 

3 Mackey's Revised Encyclopedia of Freemasonrv, gde druk, 1966, vol. I, blz. 47. 
4 1956, blz. 387 e.v. 
5 Bernard E. Jones, loc. cit. 

6 Jean Gimpel, De bouw van een kathedraal. Utrecht-Antwerpen 1961, blz. 91 e.v. 


