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Hoezo een tempel?
De steeds opnieuw gecreëerde maçonnieke ruimte
Jef Asselbergh

Buitenstaanders vinden ons gebruik van de term tempel voor de ruimte waar we 
samenkomen een voorbeeld van ons hoogdravend taalgebruik. Want is een tempel 
niet eerder een enorm gebouw uit de oudheid met zuilengalerijen, een frontispice, 
beeldhouwwerken waarbinnen een of andere godheid vereerd werd? Of een protes-
tants kerkgebouw in Vlaanderen? Een gebouw dat we niet meteen associëren met 
uitbundige architectuur, maar in Amsterdam kan ik nooit zomaar voorbij de Noor-
derkerk, de tempel waar het woord ook fysiek centraal staat. 

Is een boeddhistisch of hindoeïstisch gebeds-
huis ook een tempel? Benoemen de christe-

nen dan weer niet ons lichaam ‘de tempel van 
God’?# Vragen die aangeven dat er rond dat 
woord tempel voldoende verwarring bestaat, 
voor sommigen genoeg om de vrijmetselarij 
nog maar van iets anders te verdenken, van 
grootspraak. 
Zeker is dat de verwarring ook te maken heeft 
met het onderscheid tussen wat een tempel is: 
een gebouw, een ruimte, en wat hij betekent, 
waartoe hij dient, zijn bestemming. Over dat 
eerste bestaat eensgezindheid: vandaag is een 
tempel een ruimte, een bouwsel en in deze #ste 
eeuw verbindt men dat steeds met een plechtig, 
groots decorum. Bekijken we de vrijmetselaar-
stempels gebouwd op het einde van de negen-
tiende of de vroege twintigste eeuw, dan dach-
ten vrijmetselaars daar ook zo over.$

Vrijmetselaars zijn pas in de loop van de ne-
gentiende eeuw de ruimte die wij vandaag voor 
onze bijeenkomsten gebruiken een tempel gaan 
noemen. Voordien vergaderden zij in de loge, the 
lodge, de beschutte bouwkeet. Het moment van 
de kanteling is min of meer gekend: het ogenblik 
dat vrijmetselaars lokalen zijn gaan bouwen ex-
clusief bestemd voor hun vergaderingen, meestal 
met verschillende ruimtes. Voordien huurden zij 
zaaltjes in cafés, hotels e.d. Of de keuze voor de 
term tempel een godsdienstige insluiper is, dan 

wel een besmetting door de de maçonnieke uit-
drukkingen ‘tempel der mensheid’ of ‘tempel van 
Salomo’ kunnen we niet achterhalen, maar het 
laatste is wel erg waarschijnlijk. Vrijmetselarij 
balanceert op het scherp tussen het vrije denken 
en de religie, zeker op het Europese continent. 
(Dat zie je in de schakeringen onder de struc-
turen, dat zie je binnen de structuren ook in de 
nuances onder de werkplaatsen; van ‘God moet’ 
tot ‘God liever niet’.)
Het woord loge daarentegen is dan weer opge-
schoven in de richting van de groep leden die 
gebruik maakt van de tempel: de werkplaats. 
Voorlopig zijn die verschuivingen nog maar 
eens een bewijs hoe creatief een levende taal 
met woorden en begrippen omgaat.

Wie vandaag in woordenboeken op zoek 
gaat naar de verklaring van het woord 

tempel wordt geconfronteerd met begrippen 
waarover onze vrijmetselarij een kritische visie 
heeft ontwikkeld: eredienst, godheid. Volgens 
het woordenboek of de encyclopedie gaat het 

#. Paulus: # Kor % #&:  Of weet u niet, dat uw lichaam een 
tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u 
van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 

$. Prachtig geïllustreerd door de publicatie: Temples 
maçonniques de France et de Belgique van François 
Nussbaumer - fotograaf en Serge Moati - commen-
taar, Ed. Le Noyer Strasbourg.
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om het huis van God, de plaats waar hij vereerd 
wordt enzovoort.
God of geen God, etymologisch en inhoudelijk 
gaat het begrip tempel eerder terug op datgene 
waarvoor wij, vrijmetselaars, de ruimte bestem-
men. Een tempel was en is een van de gewone 
wereld afgesneden, afgebakende, bescherm-
de ruimte waar niet iedereen toegelaten is en 
waarbinnen afspraken gelden over wat men 
er doet en wat men er niet doet, afspraken die 
bovendien kunnen afwijken van wat buiten die 
ruimte gebeurt. 
De Romeinse traditie, toch de grondslag van 
onze cultuur, geeft ons het antwoord. (Wij be-
horen tot de laatste en voorlaatste generatie die 
toegang heeft gehad tot de geschiedschrijving 
van Rome van Titus Livius. Als het Latijn in 
naam van de democratisering van de kennis als 
leerstof afgeschaft is, blijven er alleen nog maar 

de christelijke kerken over waar die taal zal be-
heerst worden. Maar dit geheel terzijde.) 

Lang voor de keizer van Rome de rode 
schoenen droeg waarmee zijn opvolger, de 

paus, zich nu tooit en die onze koningen zo eer-
biedig kussen, moest die stad gesticht worden 
en een naam krijgen. Vermits de legendarische 
stichters tweelingbroers waren, werden de go-
den uitgenodigd de naamgever aan te duiden. 
Koning zou die broer worden die het meeste 
gieren als boodschappers van de goden kon tel-
len binnen een door hem gekozen ruimte: de 
tempel. De afbakening gebeurde door met een 
stok in de lucht te zwaaien. Livius formuleert 
dat als volgt: Palatium Romulus, Remus Aventi-
num ad inaugurandum templa capiunt. Letterlijk 
vertaald betekent die zin: “… Romulus verkoos 
de Palatijnse heuvel en Remus de Aventijnse 

Op het Forum Romanum in Rome staan de restanten van de tempel van Romulus, deels overwoekerd door de 
kerk van Santi Cosma e Damiano.



!$

heuvel om de tempels te stichten.” 
Romulus won. Dat was die eerste tempel: de 
ruimte waarin de volksvergaderingen plaats 
vonden, later die van de vertegenwoordigers, 
want ook de senaat was een tempel. Bij Lucre-
tius in De rerum natura vinden we een analoog 
gebruik. Hij vertelt hoe de mensen uit onwe-
tendheid de natuurverschijnselen aan de goden 
toeschrijven, waarbij die goden hun ‘woonplaats 
en tempel’ in de hemel toegewezen kregen: se-
des et templa in caelo. Zelfs voor die goden wordt 
een onderscheid gemaakt tussen hun gewoon 
woonkwartier en tempels. Daar moest dus wel 
iets bijzonders gebeuren.
De islamitische traditie kent geen tempels. Maar 
moskeeën, zeker in kleine gemeenschappen, 
kennen een verschillende functie naar gelang de 
tijd, van schooltje of volkshuis tot gebedshuis 
met speci'eke regels op de vastgelegde uren. 
Rond het woord haram heerst een beetje de-
zelfde onduidelijkheid als rond de term tempel. 
Van duivels, verboden tot ontoegankelijk. Wie 
ooit het Topkapi bezocht heeft kon zien dat de 
toegang tot de privévertrekken van de sultan af-
gesloten was met het woordje haram of hareem. 
De betekenis daarvan is in het Westen zoda-
nig verengd dat broeders hun echtgenotes niet 
kunnen zeggen dat zij naar de harem gaan. De 
beslotenheid van onze tempel tijdens de werk-
zaamheden benadert echter zeer dat begrip.

De verbijzondering en de verschuivingen 
waarmee wij vandaag leven zijn later ge-

komen. De christenen verkozen de Griekse 
termen kurikon (kerk) of ecclesia (église) en ga-
ven er een restrictieve betekenis aan: het huis 
van God. Vrijmetselaars sluiten dan in hun ge-
bruik van dat woord weer aan bij de oorspron-
kelijke betekenis: een ruimte waar niet ieder-

een toegelaten is en waar bijzondere afspraken 
gelden. Beide criteria worden verwerkt in onze 
ritualen: na een onderzoek van de aanwezigen 
wordt de vergaderruimte pas tempel in de ware 
zin van het woord, na de afsluiter van het ope-
ningsrituaal met de woorden van de Voorzit-
tend Meester: de werkzaamheden zijn geopend 
of iets van die strekking. 
Onder de bescherming van die in rituele vorm 
gegoten regels geldt de vrijheid van het woord, 
vrijheid die geborgd wordt door de afspraak, 
gelofte zelfs, dat wat gezegd wordt niet uit-
gedragen wordt. De inperking van de vrijheid 
maakt vrij en wij verlaten de tempel na de her-
innering aan onze belofte als de Voorzittend 
Meester vraagt: “Wat is de eerste plicht van de 
vrijmetselaar buiten de tempel?” en de opziener 
antwoordt “Buiten de tempel het geheim te be-
waren.” De tempel is ‘opgelost’ en wordt weer 
een gewone ruimte. In loges die worstelen met 
ruimtegebrek wordt zij als de bliksem omgeto-
verd in een eetzaal voor het broedermaal.

Zoals andere tempels heeft de vrijmetse-
laarstempel ook zijn materiele attributen: 

de tempelzuilen verwijzend naar de beschrij-
ving in het Oude Testament van de tempel van 
Salomo! en het tableau. Door zijn mobiliteit, 
soms opgebouwd met wit zand, soms op papier, 
!. Koningen #: (-$#: Daarna richtte hij de pilaren op in 

het voorhuis des tempels; en den rechterpilaar opge-
richt hebbende, zo noemde hij zijn naam Jachin, en 
den linkerpilaar opgericht hebbende, zo noemde hij 
zijn naam Boaz. 

). Vitruvius De Architectura boek #- !-): : ut habeatur 
ratio 'rmitatis, utilitatis, venustatis. Marcus Vitru-
vius Pollio was een Romeins militair, architect, in-
genieur. (*+-$" V.C) Het boek was reeds gekend in 
de #+de eeuw maar werd een hype in de #(de eeuw. De 
Engelse vertaling dateert van #%&$…

De oudste Romeinen bakenden de ‘tempel’ af

door met een stok in de lucht te zwaaien
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op een zwart bord met krijt, maar meestal als 
tapijt, is het tableau bijzonder geschikt om een-
der welke ruimte bruikbaar te maken voor vrij-
metselaarsarbeid. Het tableau bevat als het ware 
de samenvatting van de vrijmetselaarssymbo-
liek en leent zich bijzonder voor persoonlijke 
re,ectie over de individuele symbolen. 
Naast de geciteerde zuilen toont het tableau 
vooral symbolen rond het bouwen van de tem-
pel. Vitruvius’ De Architectura is duidelijk de 
inspiratiebron geweest van de voorgangers die 
onze werkzaamheden vormgegeven hebben. 
Zijn eerste boek verwijst naar het meesterschap 
over werktuigen als de passer en het liniaal en 
naar het beheersen van hoedanigheden als de 
kracht, wijsheid en schoonheid): verwijzingen 
naar onze grote en kleine lichten.

Tot zover het verhaal van een ruimte die wij 
door en omwille van onze arbeid tot tem-

pel bestemmen. De arbeid is dan weer gericht 

op de bouw van de tempel der mensheid. Een 
merkwaardige metafoor: een abstractie duiden 
met zowat het meest concrete en duurzame van 
de menselijke realisaties. Ik vermoed dat in dit 
bijzondere nummer over de tempel dit zinne-
beeld uitgebreid behandeld wordt, reden om 
mijn verdere bijdrage kort te houden. 
Die metafoor is overigens een beperkt onder-
deel van het mooi opgebouwde verhaal dat de 
maçonnieke loopbaan uitmaakt: zo wordt in 
mijn loge de leerling, bij zijn opname en eerste 
maçonnieke instructie, bij het tableau uitgeno-
digd tot zijn eerste arbeid aan de ruwe steen 
met de werktuigen van de leerling: hamer en 
beitel. Zijn opdracht is duidelijk, zijn ruwe 
steen bewerken tot een bouwsteen passend in 
die tempel der mensheid. 

Ook is die opdracht eenduidig: voor de rest 
van zijn maçonnieke loopbaan werkt hij aan 
zíjn humanitas, zíjn menszijn. 

Het Concertgebouw in Amsterdam maakt de metaforische ‘tempel der muziek’ concreet.
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