
Hephaestus  

 

 

Koper, nummer 29 in het Periodiek Systeem. Het wordt afgekort als Cu 

(van het Latijnse Cuprum). Samen met tin, Sn (Stannum) en nummer 50 

in het Periodiek Systeem, maakte de Mensheid de legering brons, 

waarmee de Bronstijd begon. De oudste archeologische vondsten van 

bronzen voorwerpen zijn gedaan in Iran en zijn gedateerd op 5000 v. 

Chr.  

IJzer, nummer 26 in het Periodiek Systeem. Afgekort Fe (van het Latijnse 

Ferrum). Het heeft een dichtheid van 7860 kg/m3 en de oudste 

archeologische vondsten wijzen naar 4000 v. Chr. Naar het Oude 

Egypte en Sumer. De eerste (geslaagde) bewerkingen en toepassingen 

ervan luidde het begin van de IJzertijd in. 

Met het ontdekken van metaalbewerking ging de Mensheid een 

nieuwe fase in haar ontwikkeling in. Instrumenten, wapens, 

bouwmaterialen. Met het gebruik van metaal kwamen er nieuwe 

mogelijkheden. In de recente geschiedenis hebben we een soortgelijke 

impuls gezien tijdens de Industriële Revolutie, toen het door 

technologische vooruitgang mogelijk werd om metaal op grotere 

schaal te produceren en te vormen.    

Hiermee heb ik een (zeer) korte introductie gegeven van de historische 

en wetenschappelijke aspecten van de mens en metaal. Nu is het tijd 

om onze blik op het Oosten te begeven en dit onderwerp van een 

mythologisch, symbolisch………en maçonniek oogpunt te bekijken.  

 

 

Door de Werkplaats klinkt het geluid van noeste Arbeid. Alleen is dit 

geen werkplaats zoals wij die kennen. De verlichting komt niet van drie 

Kleine lichten, maar vanuit smeltovens en gloeiende sintels. 

Desalniettemin worden gereedschappen met kracht en vaardigheid 

gehanteerd. Maar in plaats van steen bewerken ze metalen. Met grote 

precisie worden de juiste hoeveelheden gesmolten tin en koper met 

elkaar gemengd om zo het beste brons te krijgen. IJzererts wordt tot de 

hoogst mogelijke temperatuur verhit, zodat hieruit het zuiverste ijzer kan 

worden verkregen. De Arbeiders verstaan hun vak.  

Op een centrale plek buigt hun Meester zich over zijn aambeeld. Met 

zijn Krachtige armen hanteert hij hamer en tang, maar een schril 

contrast vormen zijn lichte benen, waarvan één kreupel is. Zijn naam is 

Hephaestus.  

De Oude Grieken vereren hem als de God van het vuur, vulkanen, 

metaalbewerking en ambachtslieden. Zijn karakteristieke symbolen zijn  

het aambeeld, de tang en de hamer. 



Hij is een zoon van Zeus en Hera. Als kind was hij ietwat stil en terug 

getrokken. Vaak werd hij door de andere Goden uitgelachen 

vanwege zijn onderontwikkelde benen. Uit schaamte wierp Hera hem 

van de berg Olympus in de zee. Hij werd gered door twee nymfen, 

Thetis en Eurynome. Zij verzorgden hem in een grot op het eiland 

Lemnos, maar ondanks hun zorg zou hij voorgoed kreupel blijven, een 

gevolg van de pijnlijke landing op het wateroppervlak.  

Jaren later nam hij als volwassen man wraak op zijn moeder. Zijn 

vaardigheden in het bewerken van metaal uitten zich toen hij voor zijn 

moeder een prachtige gouden troon maakte. Echter, toen Hera zich 

hierop neerzette kwam ze niet meer los. De andere Goden smeekten 

Hephaestus om terug te komen naar de Olympus om zijn moeder te 

bevrijden. Hephaestus antwoorde hierop botweg dat hij geen moeder 

had.  

Uiteindelijk slaagde de God Dionysus erin om Hephaestus om te praten 

en met hem mee terug te gaan naar de Olympus. De grote 

hoeveelheden wijn die Hephaestus van Dionysus te drinken had 

gekregen zullen mogelijk ook een rol hebben gespeeld in diens 

besluit… 

Eenmaal terug op de Olympus bevrijde hij zijn moeder. Als een 

tegemoetkoming van Zeus kreeg hij Aphrodite, Godin van liefde en 

seksualiteit, als vrouw. Zij zag het niet zo zitten dat ze werd uitgehuwelijkt 

en het kwam natuurlijk niet echts als verassing dat ze later door haar 

man in bed werd betrapt met de oorlogsgod Ares, wiens uiterlijk 

waarschijnlijk meer naar haar smaak was. Hephaestus ving de minnaars 

in een net van waaruit ontsnapping onmogelijk was (hij had het immers 

zelf gemaakt!) en hierop toonde hij zijn vangst aan de andere Goden 

die natuurlijk in lachen uitbarsten.  

 

Met zijn rechtmatige plaats onder de andere Goden en zijn reputatie 

hersteld kon Hephaestus zich gaan richten op zijn Arbeid. In zijn smidsen 

op de Olympus en onder de vulkanen Mosychlos (op het eerder 

genoemde Lemnos) en de Etna. Het was in deze Werkplaatsen dat hij 

talloze wapens, bepantsering en allerlei voorwerpen maakten. Deze 

creaties stelden de Griekse Goden en helden in staat om de wereld, 

zelfs het lot (!), naar hun hand te zetten. Hij voorzag zijn vader Zeus van 

diens machtige bliksems. De drietand waarmee de zeegod Poseidon 

de zeeën beheerst en aardbevingen creëert. De onzichtbaarheidskap 

van Hades, de heerser van de Onderwereld. De gevleugelde sandalen 

waarmee de reizigers god Hermes door de lucht reist. De bepantsering 

van Achilles. Deze en vele andere creaties komen van de vaardige 

Arbeid van Hephaestus en zijn drie Arbeiders.  



Deze Arbeiders zijn nog mens, nog God. Het zijn cyclopen. Eenogige 

reuzen wiens oorsprong terug gaat naar de Oude Tijden en wiens 

kennis en vaardigheden van groot belang is. Oorspronkelijk waren er 

zeven cyclopen, maar van hen werden er vier gedood door de God 

van Verlichting, Apollo. Dit omdat een, door de cyclopen vervaardigde 

bliksem, het leven nam van Apollo zijn zoon, Asclepius. 

 

Wanneer ik het verhaal van Hephaestus lees kan ik het niet helpen om 

overeenkomsten te zien tussen zijn wereld en de inhoud van onze 

ritualen. Bijvoorbeeld Hephaestus zijn hamer. Een symbool van macht 

waarmee hij het metaal op zijn aambeeld naar zijn wil vormt. Toont dat 

geen overeenkomst met onze speculatieve hamer waarmee wij 

Arbeiden aan de Ruwe Steen? En niet te vergeten de hamers van de 

Achtbare Meester en de Opzieners waarmee zij de orde houden in de 

Loge?  

De wereld liet Hephaestus in de steek. Hij werd door zijn eigen moeder 

verstoten en moest in een donkere grot weer op krachten komen. Door 

vernuftig gebruik van zijn vaardigheden wist hij zijn rechtmatige plek te 

verkrijgen. Maar zoals Hephaestus altijd kreupel zal blijven, zo wordt een 

Meester Metselaar voorgehouden dat ook hij/zij altijd een Leerling zal 

blijven. En wat te denken van de metalen instrumenten die wij in onze 

Arbeid gebruiken? Iemand moet toch ooit de Eerste Arbeid hebben 

verricht, opdat wij de middelen hebben om ons Werk te ontwerpen en 

te Toetsen?    

 

In het Inwijdingsrituaal van de Masculine Vrijmetselaars Loge komt een 

persoon voor, die een soortgelijke positie heeft als Hephaestus. Zijn 

naam is Tubal Kaïn. Hij word genoemd in de Bijbel als de zoon van 

Lamech en Silla (Genesis 4:23). Hieruit kunnen we afleiden dat hij werd 

geboren in de Oude Tijden toen de Mensheid nog dwaalde door 

Duisternis en in Zijn onderhoud voorzag door middel van jagen en 

verzamelen. Hij had twee halfbroers, Jabal en Jubal. Zij zouden, 

respectievelijk, de eerste veehouder en bespeler van muziek (lier en 

fluit) worden. Hiernaast had hij een volle zus, Naëma, die het weven 

van kleding zou ontdekken. De naam Tubal-Kain betekent s ’werelds- of 

Aards bezit. Als de eerste bewerker van brons en ijzer luidde hij een 

nieuw begin in voor de Mensheid en was hij ook degene die, volgens 

een legende, de twee (metalen) Kolommen B en J voor de Eerste 

Tempel (Tempel van Henoch) maakte. Hiram Abiff, de bouwer van de 

Tempel van Koning Salomo, wordt als een nazaat van hem gezien. 

Vaak wordt Tubal Kaïn afgebeeld als een smid die een daad van vrede 

begaat door het omsmeden van een zwaard in een ploeg. Dit beeld 

vond ik persoonlijk ietwat hypocriet, omdat hij (als eerste smid) toch ook 



dat zwaard moet hebben gesmeed. Toen zag ik echter de cyclus van 

conflict en vrede. Donkere wolken trekken zich samen aan de hemel 

en vijanden zijn op weg om het land te plunderen en te domineren. 

Een vreedzame Man ziet zich genoodzaakt om een Zwaard te smeden 

en ten strijde te trekken. Met het zwaard slaat hij vijanden neer en 

neemt levens. Maar tegelijkertijd staat hij zijn mede-Broeders op het 

slagveld bij en beschermt hij zijn familie en land. (Inderdaad een 

tweezijdig zwaard!) En wanneer de strijd gestreden is kan hij weer naar 

huis en haard. Weer aan het werk op het land. En omdat het land moet 

worden geploegd smeet hij zijn Zwaard om in een Ploeg opdat hij de 

Aarde klaar kan maken om het zaaisel te ontvangen.  

Ik raad u allen aan om bij uw volgende binnenkomst bij de Haagse 

Loge aan de 2e Sweelinckstraat meteen bij binnenkomst even naar 

rechts te kijken. U kunt dan Tubal Kaïn aan zijn Aambeeld zien.  

 

Hephaestus, Tubal Kaïn. Wat deze personages gemeen hebben is dat 

zij de geheimen van de metaalbewerking ontdekten en deze 

vervolgens deelden met de Mensheid, opdat zij de vruchten hiervan 

konden gebruiken om aan de wereld om hun heen- en aan zichzelf te 

werken, opdat men een nieuw Pad naar het Licht kon betreden. Een 

gegeven dat elke Vrijmetselaar onbewust meekrijgt wanneer hij/zij voor 

het eerst de Tempel betreed, ontdaan van alle metalen. 

 

 

Ik heb Gezegd. 

    


