
Literatuur voor de leerling.
Ordegrondwet digitale versie aanwezig (1999)*,  ook in bibliotheek rubriek 22 uitgave 2000
Het HB rituaal 1e Graad in blauwe bundel rubriek 36 
Het rituaal van de Loge Jacob van Campen : digitale versie 
Het Leerling-boekje. In bieb verschillende versies, meest recente is van 2016
Statuten Huishoudelijk reglement in bibliotheek:  digitale versie **
Lijst maçonnieke afkortingen    idem
Ledenlijst, het “smoelenboekje”  dat aan de nieuwe leerling door de secretaris wordt overhandigd.    
Vraagbaak voor de Vrijmetselaar  in rubriek 9
Boekje Algemene Maçonnieke Instellingen rubriek 22
 De Oude Plichten.rubriek 22, uitgave 2007

Instructie CD 1e Graad van Loge ‘De Drie Grote Lichten’ te Bilthoven:   CD-rom met 
wachtwoorden staat in rubriek 36.

Leerling-nummers van Thot : via mailadres van bibliothecaris toegang en actueel nummer kado

Studiebladen van vlak na WOII door o.a. Ninck Blok geschreven, hoofdzakelijk in rubriek 8

Belangrijkste boek: de leerlingvrijmetselaar!   Wordt na de inwijding door secretaris aan leerling 
overhandigd.

N.B. Jubileumboeken 250 jaar  Grootoosten der Nederlanden:    voor eerst komende leerlingen 
kado-exemplaren

* de digitale versie worden  tzt op de site geplaatst, nu op aanvraag bij de bibliothecaris te 
verkrijgen.
** suggestie om de secretaris een USB-stick met dergelijk materiaal aan de leerling te laten              
overhandigen.



Literatuur voor de Gezel.

Het HB rituaal 2e Graad:  in blauwe bundel rubriek 36 .
Het 2e graads rituaal van de Loge Jacob van Campen : digitale versie 
Het Gezellenboekje.  In bieb verschillende versies in rubriek 36, meest recente is van 2017
Gezellennummers van Thot: via mailadres van bibliothecaris toegang 

Instructie CD 2e Graad van Loge ‘De Drie Grote Lichten’ te Bilthoven:   CD-rom met 
wachtwoorden staat in rubriek 36.

Rotterdamse colleges: 

 Vrijmetselarij, een leerschool voor ethisch gedrag? 
Elf beschouwingen uit de Voorjaarscolleges Rotterdam 2015: rubriek 41

 Over tolerantie gesproken. Tien beschouwingen uit de Voorjaarscolleges Rotterdam 2016: 
staat nog op wensenlijstje van de bibliothecaris

 Goed en Kwaad - vergelding, vergeving, verzoening, Beschouwingen uit de 
voorjaarscolleges Rotterdam 2017: rubriek 91

N.B.  Lexicon voor de Vrijmetselarij, Ritus en Tempelbouw: in rubriek 3 en v  oor eerst komende 
gezellen kado-exemplaren beschikbaar. 



Literatuur voor de Meester.

Het HB rituaal 3e Graad: in blauwe bundel rubriek 36 
Het rituaal van de Loge Jacob van Campen : digitale versie 
Het Meesterboekje,  In bieb verschillende versies, meest recente is van 2017

Instructie CD 3e Graad van Loge ‘De Drie Grote Lichten’ te Bilthoven: CD-rom met 
wachtwoorden staat in rubriek 36.
Het Woord Gezocht, De Haan e.a. : in rubriek 8
Hiram-Mythe en Meestergraad,  1967 Zeijlemaker: in rubriek 36

N.B. De Wordingsgeschiedenis van de Vrijmetselarij, Knoop.e.a.: rubriek 11 en voor de 
eerstkomende jonge meesters zijn kado-exemplaren beschikbaar.

Relevante (Specifieke) Maconnieke Literatuur
De boekjes van Br. Huisman, deel 1, 2 en 3, Een nieuwe visie op vrijmetselarij, 1988: rubriek 36
De Maçonnieke Werkplaats,  1971 Zeevalking: in rubriek 8
De sleutel van Hiram,   Knigt, Chr en Lomas, Robert: in rubriek 8
Honderd en één vragen over Vrijmetselarij,  1991  Van Dissel (Famamecum): in rubriek 9
Vrijmetselarij,  Leo Apostel: in rubriek 41
Vrijmetselarij,  Dierickx: in rubriek 8
250 jaar leerling-catechismus,  Van der Harst: in rubriek 34
Geschiedenis van de Vrijmetselarij,  Clavel: in rubriek 11
Maçonnieke encyclopedia  3 delen,   McKay: in rubriek 3
Jaargangen Thot: beschikbaar via digitaal register te activeren (voor 24 uur) via bibliothecaris.
Jubileumboekjes van de oudste loges, o.m. La Bien Aimée Amsterdam: vooral in rubriek 14

Algemene instructieliteratuur. 
De Meester, een leidraad voor instructie en studie, 2000 H. Bergman Le Profond Silence: in 
rubriek 36
Vijfendertig maçonnieke lessen,  2005 Ultrajectina: in rubriek 8
Leidraad voor instructie en studie van de vrijmetselarij / 1.Leerling, 2005 Mojet De Steensplinter: 
in rubriek 41
Leidraad voor instructie en studie . Loge Driehoek Den Haag: in rubriek 42

Maç. Uitgevers: 
Fama, De Steensplinter, Ritus en Tempelbouw



Reactie op voorzet Specifieke literatuur in J.v.C. Bibliotheek
Algemeen:
- Principieel dient van elk boekwerk een origineel exemplaar in de bibliotheek aanwezig te zijn, 
opdat het daar kan worden ingezien. Afhankelijk van de omvang én de mogelijkheden kan besloten 
worden dat dit boekwerk niet wordt uitgeleend en wordt verwezen naar de digitale versie Lijkt me 
uitzondering te zijn

 Volgorde van te noemen documenten parallel laten lopen met inhoud Instructiebundel “De 
Drie Grote Lichten”*  Deze sluit beter aan bij de behoefte van de zoekende 
Leerling/Gezel/Meester

* is niet in de bieb
 “Algemene instructie-literatuur” verwerken in de Literatuur voor de 

Leerling/Gezel/Meester; huidige aparte vermelding is verwarrend. Bij vermelding dient 
materiaal wel aanwezig te zijn in de Bibliotheek afstemmen met Peer die met notitie 
“Vorming”bezig is, jouw idee was 3 lijsten te maken.

 De rubriekindeling en per rubriek op alfabetische volgorde met de naam van de auteur 
makkelijk te vinden. Bovendien op de site 3 versies van de catalogus: titel, rubriek (HOB) 
en auteur.

- In deze notitie beperken tot Bibliotheek en niet ingaan op de mogelijk uit te reiken exemplaren; 
werkt verwarrend; dit apart vermelden.  ??
- “Overige Literatuur”vervangen door “Relevante (Specifieke) Maconnieke Literatuur” 
- Laatste groep onderbrengen onder kop “Overige Literauur”???
M.b.t.de  Literatuur voor de Leerling:
Ordegrondwet digitale versie voldoende  digitale versie voldoende, ook in 
bibliotheek rubriek 22 uitgave 2000
Het HB rituaal 1e Graad in blauwe bundel van 1928?   Het HB rituaal 1  e   Graad in blauwe 
bundel rubriek 36 + digitale versie 
Het rituaal van de Loge Jacob van Campen in blauwe bundel?  Digitale versie voldoende  Lijkt 
zinnig – Op te nemen welke aanvullingen op blauwe bundel hanteerde voor aantreden van Br: 
Kruijer als A:M: én het momenteel door de Loge gehanteerde rituaal. ??
- zie Algemeen
Het Leerling-boekje. d.d.? In bieb verschillende versies, meest recente is van   ?? Laatste 3 versies 
opnemen, om ontwikkeling én verschil aan inhoud zichtbaar te maken; er is alleen een 
accentverschil
 Het Leerling-boekje. In bieb verschillende versies, meest recente is van 1962, bestel via Pieter 
recent exemplaar. 
Statuten Huishoudelijk reglement in blauwe boek?  Digitale versie lijkt me voldoende Zijn deze 
van onze Loge/Welk blauwe boek wordt bedoeld/zie Algemeen Ja en is het een idee al deze zaken 
door de secretaris te laten uitreiken bijhet broedermaal in de vorm van een USB-sstick. Prima 
idee!
Lijst maçonnieke afkortingen   idem idem zit in blauwe boek
Ledenlijst                                  ,idem Zo mogelijk dient er een lijst te zijn van alle broeders die in 
het bestaan van de Loge lid zijn geweest. Of hoort dit uit privacy overwegingen uitsluitend thuis bij 
de Secretaris; zo ja dan hoort deze niet in de bibliotheek (iedere broeder heeft er bovendien een) 
Het smoelenboekje lijkt me afdoende
Vraagbaak voor de Vrijmetselaar  nog te checken of exemplaar in de bieb is ja
Boekje Algemene Maçonnieke Instellingen ?? of A4 over belangrijkste instellingen In blauwe 
bundel van Loge? Boekje Algemene Maçonnieke Instellingen Bibliotheek rubriek 22
 De Oude Plichten. Is 1 ex in de biebubriek 22, uitgave 2007
Jubileumboeken 250 jaar  Grootoosten der Nederlanden. Orde voor 1e vier leerlingen kado-
exemplaren Een exemplaar in de bibliotheek nu nog 3.
Leerling-nummers van Thot nvt: via mailadres van bibliothecaris toegang en actueel nummer 
kado Er zijn ongetwijfeld wel ergens oude exemplaren; zo ja dan die van de laatste 5 jaargangen ter 



oriëntatie in bibloitheek opnemen Neen naar bieb van HhO gebacht, zal recente nummers in de bieb 
leggen vanaf heden. Niet mee eens: opruimen want digitaal voor een ieder toegankelijk Zal wel 
eerst de broeders raadplegen alvorens ik al die tientallen jaargangen breng naar Alphons (als hij ze 
al wil hebben). Zal mijn na intensieve lezing beduimeld exemplaar in de bieb leggen, tenzij er toch 
nog een abonnement van de loge gehandhaafd wordt. 
XXJaargangen AMT – Ken U zelve schrappen Idem als boven: de laatste 5 jaargangen in 
bibloitheek opnemen Neen dit blad heeft uit oogpunt van instructie nauwelijks meerwaarde, 
zijn ook geen exemplaren in de bieb.Zal wel mijn eigen    –   meestal maagdelijk   –   exemplaar in 
de bibliotheek leggen
Instructie CD 1  e   Graad van Loge ‘De Drie Grote Lichten’ te Bilthoven    in de bieNeen, zal bij 
Aphons navraag  doen
??Studiebladen Alleen zinvol indien daar ruchtbaarheid aan wordt gegeven, denk in dez aan 
recente aankondiging van Collegium Masonicum Oost en rotterdamse colleges (3 uitgaven 
inmiddels van Fama. Zal ze zelf schenken aan de loge , in elk geval 2, want nr 3 heb ik niet.
Belangrijkste boek vergeten: de leerlingvrijmetselaar! Opnemen onder Leerlingboekje

 Literatuur voor de Gezel. 
Reactie is identiek aan die m.b.t. de Leerling, zie aldaar
Het HB rituaal 2e Graad digitale versie voldoende
Mis het J.vC-rituaal 2e Graad  
Het Gezellenboekje  zie bij leerling 
Gezellennummers van Thot idem 
Jaargangen AMT – Ken U zelve schrappen
Instructie CD 2e Graad van Loge ‘De Drie Grote Lichten’ te Bilthoven in de bieb? Neen dus
Er zijn kado exmplaren van Lexicon, de wordingsgeschiedenis van de VM, en nog een paar 
titels (zoeken we nog op) Voorstel: 2 bij bevordering en 2 bij verheffing uit te reiken Voorstel 
onduidelijk, voorkeur om Gezel alleen te wijzen op “Wordingsgeschiedenis ---“ bespreken we nog, 
want wil graag de 'buit' opgehaald bij Alphons aan de broeders schenken volgens principe 'donnant- 
donnant' , een mooie franse versie van 'geven en nemen'. Zal ik mondeling toelichten.

M.b.t. de Literatuur voor de Meester. 
Reactie is identiek aan die m.b.t. de Leerling, zie aldaar
Het HB rituaal 3e Graad digitale versie volstaat
Het Meesterboekje ja maar wat is meest recente druk1960 in de bieb, zie verder bij 
leerlingboekje
Instructie CD 3e Graad van Loge ‘De Drie Grote Lichten’ te Bilthoven in bieb? neen
Lexicon voor de Vrijmetselarij, Ritus en Tempelbouw kado zie bij gezelliteratuur Nee na 
Verheffing
Hiram-Mythe en Meestergraad,  1967 Zeijlemaker  volgens mij in de bieb: zou er wel moeten zijn 
maar is verdwenen  : zet ik op mijn wensenlijstje van 'verdwenen boeken'
Mis opmerking m.b.t. Toth en Ken U Zelve zie bij leerlingenlijstje

Overige literatuur Hoe is deze lijst ontstaan ? Niet te achterhalen tot dusverre.
Het boekje van Br. Huisman  ???  Niet hier (te specifiek) opnemen in laatste groep in bieb 
aanwezig.Het boekje van Br. Huisman  deel 1 en 3 in de bibliotheek; bedoel je met laatste 
groep 'algemene instructieliteratuur'?
Het geestelijk wezen der Vrijmetselarij, 1970 Van Tongeren & Faubel verouderd, schrappen
De Maçonnieke Werkplaats,  1971 Zeevalking ja! Checken of dit in de bieb is ja rubriek 8
Hiram,  1992  Indult VerLag (Duitstalig) schrappen



The Hiram Key,  1997  Arrow  schrappen en vervangen door De Hirammythe en de 
meestergraad, uitg FAMA checken of dit in de bieb is zie hierboven: nee dus , Ook goed is: 
Who was Hiram Abiff? Van de In Allangroup, uitg Alewis LTD in bieb?   Geen van beiden in 
de bieb. Wel andere lectuur 
101 vragen over Vrijmetselarij,  1991  Van Dissel (Famamecum) JA in bieb? Aanwezig nr 371, 
rubriek 9
Vrijmetselarij,  Leo Apostel ja in bieb aanwezig:
Vrijmetselarij,  Dierickx  idem
Het Woord Gezocht als kado uitreiken
Freimaurer, Jubileumboek Weense Loges  zeer mooi (en duur) werk bij wim ket in te kijken. 
250 jaar leerling-catechismus,  Van der Harst  ja! In bieb?  Niet gevonden
Geschiedenis van de Vrijmetselarij,  Clavel  ?? beter want aanwezig om als kado te geven 
wordingsgeschiedenis van de vm, eventueel Clavel aanschaffen voor de bieb? Aanwezig 2e 
druk, 1e druk van 1851!!  
Maçonnieke encyclopedia  3 delen,   McKay er is ook een versie van 2 delen, in de bieb? Wel 
aanwezig in de bieb: de vesrie met  3 delen  en supplement
Jaargangen AMT – Ken U zelve schrappen
Jaargangen Thot zie eerdere opmerkingen als we recent exemplaar als kado geven dan ofwel 
beduimeld exemplaar geven of toch abonnement nemen.
Jubileumboekjes van de oudste loges, o.m. La Bien Aimée Amsterdam schrappen naar oordeel 
van WimKet en mij (arjen)

Algemene instructieliteratuur. 
1. De Meester, een leidraad voor instructie en studie, 2000 H. Bergman Le Profond Silence 
2. Vijfendertig maçonnieke lessen,  2005 Ultrajectina  map aanwezig 
3. Leidraad voor instructie en studie van de vrijmetselarij / 1.Leerling, 2005 Mojet De Steensplinter 
Aanwezig
4. Leidraad voor leerling-instructie door de 2e opziener (De Ster i/h Oosten) 2005
5 Leidraad voor instructie en studie . Loge Driehoek Den Haag
Maç. Uitgevers: Fama en De Steensplinter (Jan den Ouden)

Ken de 5 instructieboeken niet en zal nagaan of die in de bieb zijn, wel graag oordeel of deze 
eventueel aangeschaft dienen te worden

Verder nog door ons genoemd ter overweging: 

Wie, wat waar uitg. Fama in de bieb?
Op wensenlijstje gezet. Wel aanwezig: Honderd En Een vragen over de VM van Van Dissel zie 
hierboven

Joh. Wijne Achter het geheim van de VM (ja, is in de bieb)

dictonaire van de franse maconnerie, is een standaard werk ophalen bij Br. Thoolen? Niert 
nodig is aanwezig

Lightcliff loge, the first 100 years (in de bieb? Ja en ook 2 boekjes over Plato

H. Stevens 1764 – 1962 VM en Samenleving in ned indië en indonesië (in besit van W. KET 
Was in bieb maar verkeerd nummer! Rubriek 13

Freimaurer – solange die Welt besteht (zeer fraai en duur werk uitgegeven door de stad 



Wenen en in bezit van wim ket die geen boeken uitleent, maar je kunt het wel bij hem inzien.


