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Kan Georg Wilhelm von Inn- und 

Kniphausen een vrijmetselaar zijn 

geweest?  
 
Wouter van Schie, jan. 2017 (aangepast in feb. 2020) 
 
In zijn boek Nienoord. Historie van een Groninger 

borg (1997, 2008) stelt Reinder Hovinga dat de 

schelpengrot op landgoed Nienoord in Leek (Gr.) 

verband houdt met de vrijmetselarij. Daarop 

borduur ik voort in hoofdstuk 10 van mijn in april 

2013 verschenen boek Anna van Ewsum. Haar 

afkomst, haar leven, haar wereld. (Zie echter ook 

mijn licht gewijzigde opvatting in hoofdstuk 12 van 

de tweede, geheel herziene druk uit 2017.)  

Van historicus Redmer Alma kreeg ik in augustus 

2013 een stapel losse aantekeningen van Adolf 

Pathuis. Daarin trof ik bevestigende en aanvullende 

bouwstenen aan voor de veronderstelling dat 

Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen (1635-

1709), de tweede echtgenoot van Anna van Ewsum, 

al bezig was met maçonnieke activiteiten. Maar 

wetenschappers van nu lijkt dat heel sterk. 

  

Neem de recensie van mijn boek van de Stichting 

Jacob Campo Weyerman, geschreven door dr. Rietje 

van Vliet. De tekst is op 1 augustus 2013 geplaatst 

op de website van de stichting. De schrijfster zegt 

hierin: 'Dit zou nieuw licht werpen op de oorsprong 

van de vrijmetselarij! De eerste loges in Londen 

dateren immers van 1717 (in Nederland van 1734). 

Nu lijkt het alsof er in het verre Groningen, al ver 

voor het overlijden van In- en Kniphuisen in 1709, 

mannen rondliepen die vertrouwd waren met de 

vrijmetselaarssymboliek.'  Ze vervolgt met: 'Dat de 

symbolen misschien geen symbolen zijn, of afkomstig 

zijn uit een andere gedachtewereld dan die van de 

vrijmetselarij, komt kennelijk niet bij de auteur op.'  

Ik ben zeer verheugd over de recensie van de 

stichting, maar ik verschil toch van inzicht over het 

begin van de vrijmetselarij in ons land (zie hierna). 

Dat de symbolen uit een andere denkwereld zouden 

komen, is zeker goed mogelijk. Maar mogen we niet 

ook rekening houden met een maçonnieke 

omgeving? 

Aantekeningen van Pathuis  

Eerst ga ik nu in op de aantekeningen van Dolf/Adolf 

Pathuis (1907-1996). Redmer Alma heeft diverse 

bundels met notities van hem in bezit. Alma heeft ze 

 

1. Het beeld van Georg Wilhelm von Inn- und 

Kniphausen in de kerk van Midwolde. 

 

2. De bundel met aantekeningen van Adolf Pathuis 

over Midwolde en Nienoord. 
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De vrijmetselarij was er al vóór 1717 

 

De vrijmetselarij zou pas zijn begonnen in 1717, 

maar dat is natuurlijk een hardnekkig 

misverstand. In dat jaar vond alleen de oprichting 

plaats van de overkoepelende Grand Loge of 

London. Daarin verenigden zich toen vier loges, 

die al bestonden. 'Vast staat, dat er reeds in de 

16e en 17e eeuw loges bestonden, maar deze 

werkten los van elkaar, zonder enig organiek 

verband', zegt de vrijmetselaarswebsite groot-

nederland.org zelf over de begintijd. Schotland 

wordt veelal als bakermat genoemd van de 

internationaal actieve beweging. 

De loges zouden zijn voortgekomen uit 

metselaarsgilden, luidt het bekende - en 

ongetwijfeld ware - verhaal. Er worden in allerlei 

bronnen ook andere, oudere verbanden met 

tempeliers, Rozenkruizers en min of meer 

vergelijkbare gezelschappen genoemd, maar 

zekerheid hierover bestaat niet. In 1734 werd pas 

de eerste loge in Nederland opgericht, L'Union 

Royale in Den Haag. 'De eerste maconnieke 

gebeurtenis in ons land, afgezien van de "loge" 

van Britten in Rotterdam in 1720/1721, was de 

inwijding van "Francis Duke of Lorrain" in een 

gelegenheidsloge in Den Haag in 1731', laat prof. 

dr Jan Snoek in een e-mail van 4 maart 2014 

weten. Snoek is een erkend specialist op het 

gebied van de geschiedenis van de vrijmetselarij.  

Maar heel misschien waren er tóch ook in ons 

land al eerder vrijmetselaars actief. Dat zou de 

vroege bemoeienis van Georg Wilhelm met - 

mogelijk - de vrijmetselarij interessant maken. 

 

 
indertijd persoonlijk in bewaring gekregen van de 

Groningse archivaris en genealoog, bekend van het  

monumentale standaardwerk Groninger 

gedenkwaardigheden uit 1977. (Dat boek is 

inmiddels ook in zijn geheel op internet te vinden, 

via redmeralma.nl.)  

Sommige aantekeningen van Pathuis zijn van zo'n 

veertig jaar geleden, en er zitten ook brieven bij uit  

de jaren '60-'80. Een interessant exemplaar hiervan 

is een Engelse brief uit 1962, met het logo erop van 

'Chatsworth Bakewell/Devonshire Collections'. 

Daarin lees je het een en ander over de 'Kniphausen 

hawk', de bekende verzoeningsbeker van Georg 

Wilhelm von Inn- und Kniphausen, in 1819 gekocht  

door de zesde hertog van Devonshire en nog steeds  

in bezit van diens nazaten (foto 7). Onder andere 

blijkt uit een 'note' van 'Dodo, Baron Innhausen and 

Knyphausen of Dortmund-Bodelschwingh, 

September 1954' het interessante weetje dat ene 

'Mr Wm F. Gingerich, of Washington, D.C. (...) found 

a reference to the Hawk having been made at 

Nuremburg.' Dat het kunstwerk in Neurenberg zou 

zijn gemaakt, was mij nog niet bekend. Belangrijker 

voor dit artikel is echter dat de edelstenenadelaar 

volgens Pathuis alles heeft te maken met de 

vrijmetselarij. Daarover straks meer. 

 

Pathuis heeft indertijd zijn aantekeningen netjes 

gerubriceerd. Eén stapeltje gaat over Nienoord en de 

vrijmetselarij (foto 2). Harde bewijzen zijn er niet in 

te vinden, maar de krabbels en een aantal aanvul- 

lende documenten, zoals foto's en schetsjes, leveren 

nuttige aanwijzingen. Als Georg Wilhelm von Inn- 

und Kniphausen zich samen met anderen al bezig 

hield met vrijmetselarijpraktijken, zou dat inderdaad 

een nieuw, bijzonder licht werpen op de ontstaans-

periode van deze levenskunstige verbeter-de-

wereld-begin-bij-jezelfbeweging in ons land. 

 

Jacobus VI, Frederik Hendrik, John Locke, Willem II, 

Willem III?  

Feit is dat verscheidene publicaties al getuigen van 

vroegere vrijmetselaars in ons land dan in het jaar 

1734, toen de eerste loge in Den Haag tot stand 

kwam. Zelfs in de zestiende eeuw, zegt De Bie (1834) 

bijvoorbeeld in zijn feestrede bij het 75-jarig bestaan 

van de Amsterdamse loge La Charité: '...ofschoon het 

als vrij zeker kan worden aangenomen, dat V.. M.. 

(vrijmetselarij, red.) hier ter stede in den aanvang 

der zestiende eeuw is gekend en beoefend 

geworden'. Er zou in 1519 een loge 'het Vredendal' 

in Amsterdam zijn opgericht, zo stelt een andere 

auteur, Scheltema (1837, p. 13).  

Beide bronnen zijn onbetrouwbaar gebleken. De 

bewijsvoeringen van bijvoorbeeld Scheltema - een 

'Charter van Keulen' uit 1585 en loge-notulen uit 

1637 en 1638 - zijn al lang als falsificaties 

ontmaskerd.1 

http://groot-nederland.org/temp/vrijmetselarij-2/loges/
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'Oppermeester' 

Wat die notulen betreft: in 1637 zou sprake zijn van 

een naar Den Haag verplaatste loge die stadhouder 

Frederik Hendrik van Oranje-Nassau als 

'Oppermeester' koos (Scheltema, p. 18-19). 

Mensema (1986) heeft zeer overtuigend aan het 

licht gebracht dat 'de notulen van de Loge 'Fredericks 

Vreedendall' uit 1637 en 1638' een 'mystificatie' 

zijn.2 Scheltema vermeldt ook nog, op p. 26: 'Het 

meest belangrijke (...) is het verhaal dat de 

beroemde wijsgeer Locke in of na de jare 1687 eene 

Loge in Holland zoude gesticht hebben'. Helaas voor 

de auteur, maar ook dit verhaal is in zijn geheel 

gebaseerd op drijfzand, namelijk een vals 'Leland-

locke manuscript'.3 

Stadhouder Willem II (1626-1650) en zijn zoon, 

koning-stadhouder Willem III (1650-1702), worden 

door Scheltema op p. 20 genoemd als zijnde 

verbonden aan een loge. Dat laatste doet 

bijvoorbeeld ook nog predikant - en vrijmetselarij-

tegenstander - K. Schilder in De vrijmetselarij in 

1924. Deze auteur stelt over Willem III, en over de 

Schotse koning Jacobus VI (1566-1625) die veel 

eerder leefde: '...lieten zich als lid inschrijven' (p. 9). 

Voor al deze verhalen blijkt geen enkele grond van 

waarheid te bestaan.  

 

'Pas d'indication plus précise'  

Prof. dr Jan Snoek geeft in 2008 ten aanzien van 

Willem III aan: 'Anderson écrit que le roi était franc-

maçon (Constitutions de 1738) et un rapport fait 

pour la Grande Loge le 27 décembre 1797 contient la 

même assertion. Il n'y a cependant pas d'indication 

plus précise sur son appartenance à la maçonnerie. 

Néanmoins, sir James Thornhill, maçon lui-même, le 

peint en 1707 en << Salomon sur son trône >> sur le 

plafond de l'hôpital pour marins de Greenwich, et la 

peinture est entièrement allégorique et maçonnique.' 

(Snoek, 2008, p. 624). Kortom, er is geen hard bewijs 

gevonden voor lidmaatschap van Willem III. 

In het Royal Naval College te Greenwich is op het 

plafond van de lower hall een grote schildering 

aangebracht, door James Thornhill. Hij werkte 

hieraan rond 1710 en later. Je ziet Willem III met 

echtgenote Mary aan zijn zijde op een hemelse 

troon, omgeven door een aantal deugden en 

mythologische figuren. Mensema (1988) noemt het 

schilderwerk 'wellicht' (...) 'een allegorie'. 'Daarbij 

treedt William III op als koning Salomo, aan wie het 

bouwplan (van het gebouw in Greenwich, WvS) 

wordt getoond' (p. 143-144). Thornhill was zelf 

vrijmetselaar: 'verwierf (...) ook bekendheid als 

vrijmetselaar' (p. 144). De 'Goddelijke Wijsheid'  

heeft 'een stralend Alziend Oog' en een van de putti 

bij een vrouwenfiguur die Bouwkunst verbeeldt 

houdt een passer en een winkelhaak in zijn handen.    

 

Schotland, Londen 

Wat betreft Groot-Brittannië laat Jan Snoek in een e-

mail van 12 januari 2014 weten: 'Uit de statuten die 

in 1598 en 1599 door William Schaw ondertekend 

werden blijkt dat er op dat moment tenminste drie 

loges in Schotland waren. Ook in Londen vinden we 

kort na 1600 bewijzen voor maçonnieke activiteit. In 

beide gevallen gaat het duidelijk niet om een nieuw 

verschijnsel en we mogen dus aannemen dat 

tenminste vanaf het midden van de 16de eeuw 

3. Stadhouder-koning Willem III; sculp-

tuur uit 1676 van Jan Blommendael.  
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vrijmetselaren die inwijdingsritualen praktiseren in 

zowel Schotland als Engeland actief waren.'4 

 

Naar het continent 

In een e-mail van 13 januari 2014 vervolgt Snoek: 

'Het punt is dat de uitbreiding naar het continent pas 

mogelijk werd door de verschuiving van de primaire 

doelgroep van beeldhouwers en architecten naar 

"gentlemen". En die verschuiving kwam pas als 

reactie op het stilleggen van verdere bouw-

activiteiten in London door de nieuwe koning, 

George I, in 1714. De bouwlieden die bij de herbouw 

van London na de brand van 1666 betrokken 

geweest waren gingen nu naar huis terug waardoor 

de loges in London leegliepen. Om niet onder te gaan 

hadden die dus een nieuwe doelgroep nodig.' 

Jan  Snoek mailde mij op 13 januari ook nog: 'Voor 

1714 was het aantal 'gentlemen masons' uiterst 

gering. Als we in die tijd vergelijkbare ideeën vinden 

bij 'gentlemen', dan hebben die ze meestal uit 

andere stromingen binnen de Westerse esoterie, niet 

uit de vrijmetselarij. We kennen natuurlijk twee 

uitzonderingen (Robert Moray en Elias Ashmole). En 

er is een belangrijke 'bouwvakker' die ook intensief 

contact met 'gentlemen' had (Christopher Wren). Via 

deze drie kunnen werkelijk al voor 1714 maçonnieke 

gedachten onder andere 'gentlemen' bekend 

geworden zijn. En inderdaad kennen we al vanaf 

1638 enkele geschriften, en zelfs al enkele publicaties 

uit die tijd waarin de vrijmetselarij genoemd wordt.5 

(...) Maar dit zijn hoge uitzonderingen. Zeker 

interessant (we weten b.v. dat Peter de Grote Wren 

ontmoet heeft tijdens zijn verblijf in Engeland), maar 

positieve conclusies over verbreiding van maçonniek 

gedachtegoed naar het continent, vóór 1714, zijn 

hier nog niet uit te trekken. Daarvoor is echt hard 

bewijs nodig, en dat is er tot op heden niet.' 

 

Er zijn dus diverse auteurs, ook nog andere, die 

wijzen op loges in de zeventiende eeuw in Groot-

Brittannië. In Van de Sande en Rosendaal (1995) 

staat op pag. 13: 'Toen in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw in Engeland het fenomeen clubs 

zijn intree deed, nam ook het aantal loges daar 

gestaag toe. Om dreigende wildgroei van de loges 

tegen te gaan, gingen in 1717 de Anglicaanse 

geestelijke John Desaguliers, zoon van een 

hugenootse predikant, en de Schots-presbyteriaanse 

dominee James Anderson orde op zaken stellen.' 

 

Les Chevaliers de la Jubilation? 

Het blijkt dus dat er in de zeventiende eeuw al loges 

waren in Engeland. Dan kunnen er misschien vóór 

1717 eveneens in de Republiek vrijmetselaars zijn 

geweest. Er waren genoeg overzeese contacten, op 

allerlei gebied.  

De Amerikaanse historica Margaret C. Jacob tekent 

bijvoorbeeld in twee publicaties (1981 en 1991) het 

bestaan op van een in 1710 in Den Haag voor-

komende loge 'Les Chevaliers de la Jubilation', 

waarvan de leden vrijmetselaren zouden zijn, 'maar  

4. Willem III en zijn echtgenote Mary Stuart op een 

hemelse troon; plafondschildering van James Thornhill 

in de 'lower hall' van The Old Royal Naval College te 

Greenwich. Snoek (2008, p. 624-625) noemt dit 

schilderwerk uit het begin van de achttiende eeuw 

(tussen 1707 en 1726) 'Salomon sur son trône' en 

vermeldt: '...la peinture est entièrement allégorique et 

maçonnique'.  
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anderen hebben dit ten stelligste bestreden' (Van de 

Sande & Rosendaal, 1995, p. 18). Jan Snoek geeft 

hierover in een mail van 4 maart 2014 aan: '...met 

zekerheid geen vrijmetselaarsloge. Margaret Jacob 

heeft zich daar echt vergist'. 

 

'Folklore' 

Heb ik tot zover de oorsprong van de vrijmetselarij 

en internationaal bekende, vermeende vroege  

beoefenaren besproken, nu richt ik me op de 

omgeving van Nienoord. Vrijmetselaar en 

geschiedkundige Albert J. Mensema laat in een 

reactie op vragen van mijn kant weten bekend te zijn 

met de opvattingen van Adolf Pathuis over 

Nienoord, Georg Wilhelm en Piccardt (zie verderop 

in dit artikel). In een e-mail van 26 januari 2014 zegt 

hij hierover: 'Zij berusten voornamelijk op 

mededelingen - overigens erg speculatief - van de 

hoogleraar Scheltema uit de eerste helft van de 

negentiende eeuw. (...) Over het vrijmetselaarschap 

van Willem III, Van Wassenaer, Van Inn- en 

Knyphausen en Piccardt bestaan geen schriftelijke 

bewijzen, althans ik ken ze niet. Al die verhalen over 

de kerk te Harkstede en de schelpen-grot op 

Nienoord behoren naar mijn smaak tot de folklore en 

missen ieder historische grond. (...) De vrijmetselarij 

is pas ontstaan in het eerste kwart van de achttiende 

eeuw als bode van de Verlichting. Alle verhalen over 

een oudere geschiedenis zijn fantasie.'  

In een e-mail van 24 februari 2014 noemt Mensema  

de door mij aangehaalde negentiende-eeuwse 

literatuur 'drijfzand'. Ik volg hem hierin graag. 

Een voorbeeld hiervan is het feit dat de namen van 

'J. van Wassenaer' (zie verder) en onder meer die 

van 'J. van den Kerckhoven' (grafmonument door 

Rombout Verhulst in de Pieterskerk te Leiden) staan 

genoemd in De Grebber (1845, p. 337) als leden 

van 'FREDERICKS VREEDENDALL', waarbij wordt vermeld: 

'Deze Loge door den dood van Prins FREDERIK 

HENDRIK in verval geraakt en uiteen gegaan zijnde, 

wist men niet waar de stukken waren gebleven; tot 

iemand van het geslacht WASSENAER die onder 

familiepapieren vond. Tusschen 1780 en 1790 gaf de 

Heer WASSENAER VAN OBDAM ze ten geschenke aan den 

Baron van boetzelaer (toen Gr. M. Nat.), te gelijk met 

het Charter van Keulen'. Dit verhaal is inmiddels, 

zoals ik al aangaf, volstrekt onwaar gebleken. 

Henric Piccardt en Georg Wilhelm von Inn- und 

Kniphausen 

Hoe dan ook, tot de brede vrienden- en kennissen-

kring van Willem III behoorden onder meer borgheer 

en levenskunstenaar - en misschien vrijmetselaar - 

Henric Piccardt (1636-1712) en ongetwijfeld ook 

Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen. We weten 

bijvoorbeeld dat Willem III Georg Wilhelm steunde 

bij diens strijd om de erfenis van zijn neef Ferdinand 

(zie mijn boek, pag. 127). Willem III, Henric Piccardt 

en Anna's tweede echtgenoot overleden ruim vóór 

de oprichtingsdatum van de Grand Loge te Londen, 

en dus ook nóg veel eerder dan 1734.  

Scheltema (1837, p. 29) zegt over Koning Willem III: 

'die zelf in de orde was aangenomen', en diverse  

keren wordt hier Piccardt genoemd, die 'van geene 

Loge met meer belangstelling sprak, als van eene te 

Weenen' (p. 26). Op dezelfde pagina vinden we over 

Piccardt 'dat hij om den jare 1660 tot Lid der Orde 

was aangenomen in eene Loge te Amsterdam en tot 

meester bevorderd werd in eene andere te 

Middelburg gevestigd, welke in verband scheen te 

staan met eene te Orleans' en: die 'in zijn jeugd uit 

een verschrikkelijk levensgevaar, door zijn betrekking 

als Vrijmetselaar werd gered' (p. 25). In de 'Bijlage' 

staat dat het om 'zijne betrekkingen tot de Loge te 

Orleans' ging.  

Is dit betrouwbare informatie? Dat zal toch niet. En 

over Georg Wilhelm wordt in elk geval helaas met 

geen woord gerept bij Scheltema of andere auteurs. 

Voor overige dan hier genoemde argumenten dat 

Piccardt toch mogelijk vrijmetselaar was, 

bijvoorbeeld de tuin bij de Fraeylemaborg en de kerk 

in Harkstede, verwijs ik graag naar mijn boek over 

Anna van Ewsum, pag. 270 e.v. 

 

Andere bekende vrijmetselaars 

Door de eeuwen heen zouden vele leden van het 

koninklijk huis, van Oranje-Nassau, vrijmetselaar zijn 

geweest. Andere bekende beoefenaren waren onder 

meer Voltaire, Benjamin Franklin, George  

Washington en Mozart, en in eigen land Eduard 

Douwes Dekker (Multatuli), Pieter Jelles Troelstra en 

Willem Drees sr. Er zijn momenteel nog veel 

vooraanstaande lieden in onze samenleving lid van 

een loge. Echt bijzonder is zo'n lidmaatschap 

eigenlijk niet.  
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Een latere Von Inn- 

und Kniphausen 

Niet van belang voor 

de vraag naar het 

voorkomen van vroege 

vrijmetselarij in ons 

land, maar toch aardig 

om even te 

vermelden, is dat uit 

de lidmaatschaps-

kaartenbak van het 

Cultureel Maçonniek 

Centrum in Den Haag 

blijkt dat Jan Carel 

Ferdinand von Inn- 

und Kniphausen 

(1772-1842) een 

vrijmetselaar was. Deze 

zoon van Ferdinand Folef I en Anna Maria Graafland, 

een ver familielid van Georg Wilhelm, was lid van      

L'Union Provinciale. In 1810 staat hij genoteerd als 

'passant' en op 13 maart 1813 haalt hij zijn 

meestersdiploma, maar 

in 1820 is hij 'vertrokken' . 

Vermoedelijk is hij via 

de oom van zijn 

echtgenote Magdalena 

Dorothea Lewe, Jan 

Evert Lewe, erbij 

gekomen, want in 1772 

was deze baron een 

van de oprichters van 

de Groningse loge.  

 

Albrecht (Wolfgang) 

von Schaumburg-Lippe 

Frappant, en van 

belang voor de 

strekking van dit artikel 

vanwege het jaartal 

('1725'), is dat de vrijer 

van Charlotte Sophie 

van Aldenburg (en 

vader van twee van 

haar kinderen) graaf 

Albrecht (Wolfgang) 

von Schaumburg-Lippe 

'in Londen werd ingewijd en in 1725 in de ledenlijst 

van de loge "Rummer and Grapes" voorkomt' (Jan 

Snoek, e-mail van 12 januari 2014). Charlotte Sophie, 

die trouwde met Willem Bentinck maar haar 

huwelijk opgaf, is de 

dochter van Anton van 

Aldenburg. Deze Noord-

Duitse graaf huwde in 

1705 met Anna 

Wilhelmina von Inn- und 

Kniphausen, 

kleindochter van Georg 

Wilhelm von Inn- und 

Kniphausen en Anna van 

Ewsum, maar scheidde 

van haar in 1711.  

Albrecht von 

Schaumburg-Lippe, 

Duitser, verbleef vaak in 

de Republiek, zoals we 

onder meer weten uit 

de boeken van Hella 

Haasse over 'Mevrouw 

Bentinck' (zie mijn boek, 

pag. 206-207). Mogelijk 

dat hij hier ten lande 

iets van zijn maçonnieke 

avonturen deelde met 

vrienden en bekenden.   

 

5. Het plakkaat met de G, passer en winkelhaak bij het Amerikaanse Vrijheidsbeeld.  

6. De Vitruviusman van Leonaro da Vinci. 
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Pentagram met G 

Een bekend symbool in de vrijmetselarij is het 

pentagram, de vijfpuntige ster. In een beroemde 

tekening van Leonardo da Vinci uit 1490, de 

'Vitruviusman' (foto 6), zie je de mens als 

middelpunt van een denkbeeldig vierkant en van een 

cirkel. Het menselijk lichaam neemt hierin de vorm 

aan van een pentagram. Het bovenraam van de 

vrijmetselaarsloge L'Union Royale in Groningen 

toont deze vorm ook. Je ziet dit raam aan de 

oostkant van het logegebouw. Wanneer er een 

bijeenkomst van de broederschap plaatsvindt, wordt 

binnen het licht aangedaan. Als het dan buiten 

donker is, licht het gekleurde pentagram, met de 

letter 'G' in het midden, helder op.  

In mijn boek (pag. 197) toonde ik al aan dat het 

opmerkelijk is dat er alléén in de schelpengrot op 

Nienoord, naast twee spiegelmonogrammen met de 

beide Latijnse initialen van Georg Wilhelm, 'GG', ook 

acht spiegelmonogrammen zijn aangebracht met 

slechts één enkele 'G'. Nergens anders in Leek of 

omgeving komen deze voor. Uit de aantekeningen 

van Adolf Pathuis blijkt nu dat hij dit ook al had 

gezien. Die ene 'G' kan een verwijzing zijn naar de 

vrijmetselaars-G van geometrie, God of gnosis (= 

kennis). Geometrische 'perfecte' vormen als 

vierkanten, (gelijkzijdige of gelijkbenige) driehoeken 

en cirkels kom je veelvuldig tegen in maçonnieke 

uitingen.  

 

Statue Liberty 

Hoewel er nogal wat geheimzinnigheid (liever: 

beslotenheid) schuilt in de vrijmetselarij, vind je toch 

ook diverse openlijke blijken ervan. Zo hangt er 

onderaan het Amerikaanse vrijheidsbeeld, dat de 

lichtbrengende Egyptische godin Isis verbeeldt, een 

plaquette uit 1984 die aangeeft dat honderd jaar 

eerder '...WILLIAM A. BRODIE, GRAND MASTER OF 

MASONS IN THE STATE OF NEW YORK, GRAND 

LODGE MEMBERS...' en anderen nauw betrokken 

waren bij de oprichting van de 'STATUE OF "LIBERTY 

ENLIGHTENING THE WORLD"'.  

Het vrijmetselaarssymbool van de letter G in 

combinatie met de passer en winkelhaak staat hier 

twee keer bij, en wel bij de namen van 'M.W. CALVIN 

G. BOND, GRAND MASTER OF MASONS', 'M.W. 

ARTHUR MARKEWICH, MASONIC ANNIVERSARY 

CHAIRMAN' en 'R.W. ROBERT C. SINGER, DEPUTY 

GRAND MASTER' (foto 5). 

 

'Voorzittend meester'? 

In een brief aan A.F. Stroink zegt Adolf Pathuis over 

Georg Wilhelm dat deze een 'voorzittend meester 

van een vrijmetselaarsloge' was (zie mijn boek, pag. 

267), maar waarop Pathuis dat baseert is niet 

bekend. 'Tal van bewijzen hiervoor bleven bewaard, 

zo ook de befaamde beker', citeert Stroink uit de 

brief die Pathuis hem stuurde (Stroink, 1995, p. 18). 

Met 'de 

befaamde beker' doelt Pathuis op de Kniphausen 

hawk. Nadere informatie over andere 'bewijzen' 

ontbreekt echter.  

Als je de Kniphausen hawk, de verzoeningsbeker van 

Georg Wilhelm uit 1697 (zie mijn boek pag. 90, 134-

135), goed bekijkt, zo ben ik getipt door een notitie 

van Pathuis, zie je tussen alle andere edelstenen op 

de borst van deze adelaar negen opvallende, wat 

7. De Kniphausen hawk met op de borst duidelijk         

drie maal drie grote robijnen. Achterop de vleugel 

(foto onder) zien we, opvallend, zeven robijnen in 

een cirkelconfiguratie. 
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grotere, edelstenen. Het zijn robijnen, driemaal een 

rij en kolom van drie (foto 7). Het getal 33 verwijst 

naar de leeftijd van Jezus Christus toen hij stierf, en 

die leeftijd vond men in de zeventiende eeuw 

belangrijk. Veel vooraanstaande burgers lieten zich 

bijvoorbeeld ter gelegenheid van hun 30e (op welke 

leeftijd Jezus Christus bekend werd) óf 33e (het jaar 

waarin hij werd gekruisigd) portretteren. Het getal  

33 symboliseert volgens onder meer niburu.com het 

spiritueel hoogst haalbare voor een mens (maar zie 

verderop de paragraaf 'Negenpuntsster').  

  

Adelaar 

De adelaar is het symbool van Nienoord, mogelijk 

afkomstig van Anna van Ewsums betover- 

grootmoeder Beetke van Rasquert, want het 

familiewapen van Rasquert heeft dezelfde vogel. 

Pathuis vermeldt in een notitie: 'De adelaar is zowel 

de wapenfiguur van het oorspronkelijke geslacht Van 

Ewsum als het wapen van het huis Nienoord.'  

De adelaar is ook het vaste attribuut van Johannes, 

waarmee deze evangelist altijd staat afgebeeld, én - 

Pathuis 1977 (pag. 909) - 'het herkenningsteken van 

de toenmalige vrijmetselaar'. Johannes is de 

'patroon-heilige van de Vrijmetselarij' , bevestigt 

Journée (1999, p. 155), en bij vrijmetselaarsgilde.eu 

lezen we: '...de dubbele adelaar (is) het symbool van 

de 33e graad van de Schotse rite'.6 De (tweekoppige) 

arend vind je onder meer sinds 1433 in het 

wapenbeeld van de rooms-Duitse keizers.  

De koning der vogels staat van oudsher voor macht, 

voor licht over duisternis en voor goed over kwaad. 

Hij zou als enige wezen zonder knipperen naar de 

zon kunnen kijken, en hij is de vogel die in de 

babylonische wereld de strijd won van de slang en 

daarna koning Etana naar de hemel voerde.     

 

Schelpengrotten 

Er is een interessante overeenkomst tussen Georg 

Wilhelm en koning-stadhouder Willem III, van wie 

wordt vermoed dat hij ooit op Nienoord heeft 

vertoefd. Zowel op Paleis Het Loo, totaal 

gerenoveerd door Willem III, als op Nienoord, 

opgeknapt en verrijkt door Georg Wilhelm, heb je 

een schelpengrot. Verder vind je die in ons land nu 

alleen nog in Zutphen (uit 1697, onderdeel van het 

complex de Gravenhof) en bij kasteel Rosendael in 

Rozendaal bij Arnhem. Deze laatste bestaat uit een 

fraai geheel van twee schelpenhuisjes en een brede 

schelpenwand. In Wassenaar bevindt zich op 

  

9. Schelpengrot van Nienoord: links een hoornblazende figuur, gezeten op een vis; rechts een zeemeermin met hoorn. 
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landgoed Backershagen nog een kleine hermitage, 

die wel eens een 'schelpengrot' wordt genoemd, 

maar dit retraitehutje verdient deze naam niet.  

Schelpengrotten zijn een typische uiting van de late 

baroktijd, de rococo. De fraai vormgegeven, kleine 

huisjes maakten onderdeel uit van een kasteel of 

kasteeltuin en waren waarschijnlijk in gebruik als 

rust- en meditatieplek. Zowel in Apeldoorn, 

Rozendaal, Zutphen als op Nienoord tref je er allerlei 

sierlijke fantasiefiguren in aan.  

 

Mannen en vrouwen, leven en dood, land en zee 

Er zijn acht engel- of mensachtige figuren in de 

schelpengrot van Nienoord, die elk een enkel-G-

monogram tonen: vier vrouwelijke figuren met 

borsten (vrouwelijk -> aards) en vier mannelijke met 

vleugels (mannelijk -> hemels). Ze vormen een 

combinatie van eenheid én verschil. De mannen en 

de vrouwen zijn diagonaal, dus in twee gelijkbenige 

driehoeken, over de ruimte verdeeld, vier links en 

vier rechts. 

In de schelpengrot zie je bij binnenkomst twee vazen 

met bloemen aan de zuidzijde (bloemen -> leven) en 

als je je omdraait naar buiten toe twee urnen (-> 

dood) aan de noordzijde. Op de noordelijke twee is 

met zwarte steentjes een ruitvorm aangebracht 

(foto 8). Pathuis merkt hierover op: '...volgens diens 

zeggen c. 1935 aangebracht door een aldaar 

werkende rijwielhersteller. Oudere afbeeldingen 

wekken de indruk dat deze ruiten oorspronkelijk 

werden gevormd door een passer en een 

winkelhaak.' Elders noteert Pathuis echter: 'De 

passer en winkelhaak op de vazen links en rechts van 

de deur in de noordwand blijkens een geschrift van 

V.v.V. is in werkelijkheid een slordig geverfde ruit'. 

In de schelpengrot 

zijn aan de 

bovenzijde vier 

levende wezens 

afgebeeld. Twee 

van hen (aan de 

oostzijde) zitten 

met benen op een 

vis (dolfijn?) en blazen op een hoorn (bazuin of 

sjofar?), en twee andere (westzijde) lijken 

zeemeerminnen. Van deze laatste twee blaast de 

ene eveneens op een hoorn, maar de andere houdt 

een tamboerijn in de hand (foto 9). De precieze 

betekenis hiervan - als die er al is - ontgaat mij, maar 

een en ander heeft misschien te maken met het 

verschil tussen land en zee. De schelpengrot was 

oorspronkelijk omgeven door water en bevond zich 

op een soort eiland, waarbij de toegang op het 

oosten lag (voor nadere duiding, zie mijn boek, pag. 

222 en 268). Het huisje had vroeger aan beide zijden 

een aanbouw en er was een fontein vlak vóór.  

  

10. Schelpengrot Nienoord: links witte bladeren op 

zwart, rechts zwarte op wit. 

8. De noordelijke binnenzijde van 

de schelpengrot met twee vazen, 

waarop een ruit is te zien.              

Inzet: de ruit op de linker vaas. 

 

 

8. De noordelijke binnenzijde 

van de schelpengrot met twee 

urnen, waarop een ruit is te 

zien. Inzet: de ruit op de linker 

urn. 
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De schelpengrot in Nienoord, gebouwd rond 1700, 

toont verder hier en daar enige wit-zwartsymboliek. 

Deze licht-donkerbeeldentaal zie je ook in  

vrijmetselaarsloges. Zo heeft een deel van de vloer 

van de ritualenruimte in een loge een patroon van 

zwarte en witte vierkanten. In de schelpengrot is de 

oostelijke muur (links vanaf de ingang) deels 

negatief ten opzichte van de westelijke (foto 10). 

Twee takken van steentjes aan de linkerzijde, binnen 

vrij smalle stroken weergegeven, hangen 'als het 

ware dood naar beneden' en zijn licht van kleur 

tegen een donkere achtergrond. Aan de rechterzijde 

zien we hier recht tegenover twee keer vier kleinere 

zwarte takken tegen een lichte achtergrond, die 

'naar omhoog streven'. (De citaten komen uit 

notities van Pathuis.)  

 

Spiegelmonogrammen 

Dat er acht enkele spiegelmonogrammen zijn en 

twee dubbele, met 'GG' (zie mijn boek, pag 196-

197), kan inhouden dat er van beide nog één extra is 

geweest, om samen de symbolisch belangrijke 

getallen 3 en 9 (zie verder) te maken, al hoeft dit 

natuurlijk geenszins zo te zijn. Misschien ligt de 

ontbrekende schakel met een verklaring verscholen 

achter het huidige, later aangebrachte, kennelijk 

verlaagde plafond? De nieuwe, geschilderde 

zoldering is uit de tijd van de laatste adellijke  

Nienoordbewoner Abraham van Panhuys (rond 

1900), terwijl er 'vroeger wel een koepel-plafond met 

schelpen zal hebben gezeten' (Vos, 1974).   

Qua geometrie wijs ik nog graag op de twee 

vierkantjes boven de entree, die elk uit een rode en 

zwarte gelijkbenige driehoek bestaan, en op de 

grote gelijkbenige rode driehoek met zwarte 

bovenrand, boven het raam aan de achterzijde (foto 

11). Overigens bevinden zich tegen de achterwand 

van de schelpengrot twee wijnkoelbakken, nog uit 

het oorspronkelijke huisje. Deze kunnen duiden op 

een gelegenheid om in goed gezelschap samen een 

glaasje te nuttigen. 

 

De twee morenkoppen rechts- en linksboven passen 

eventueel bij een subtiel spel met wit en zwart. De 

borgheer zou zijn bezoekers hebben verbaasd met 

het plotseling doen bewegen van hun ogen (zie mijn 

boek, pag. 225-226). Zo'n illusie is eveneens een 

 

 

  

11. Geometrische vormen in de schelpengrot op  

landgoed Nienoord in Leek. 

12. Het grafmonument voor admiraal Jacob van 

Wassenaer Obdam in de Grote Kerk te Den Haag, 

gemaakt door Bartholomeus Eggers. 
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bekend thema in de vrijmetselarij: aardse schijn 

tegenover goddelijke waarheid. Denk hierbij ook aan 

het gezichtsbedrog van de spijlen van de kanseltrap 

in de kerk van Midwolde (zie mijn boek, pag. 258). 

De bijzondere opgang - en de preekstoel zelf - in dit 

godshuis werden in opdracht van Georg Wilhelm en 

Anna van Ewsum in 1711 vervaardigd.  

 

Drie standbeelden, vergelijkbare sieraden 

Er is nog een ander opmerkelijke overeenkomst 

tussen de koning-stadhouder en Georg Wilhelm von 

Inn- und Kniphausen. Er is van hen beiden een 

rechtop staand standbeeld gemaakt van marmer, al 

tijdens hun leven. Een derde beeld (foto 12) dat ik 

hierbij in beschouwing neem is dat van admiraal 

Jacob van Wassenaer Obdam (1610-1665). Ook dit is 

van marmer. Alle drie de heren zijn in harnas 

uitgebeeld, wat indertijd gebruikelijk was voor 

mannen van adel. 

 

Borstsieraad 

Het beeld van Georg Wilhelm bevindt zich in de kerk 

van Midwolde (foto 1). Het staat er bij het praalgraf 

van de hand van Rombout Verhulst, dat deze 

beeldhouwer in de jaren 1664-1669 maakte voor de 

in 1664 op 31-jarige leeftijd overleden baron Carel 

Hieronymus von Inn- und Kniphausen, de eerste 

echtgenoot van Anna van Ewsum. De nog jonge 

weduwe heeft zichzelf erbij laten uitbeelden. Op het 

later in de Midwoldse kerk geplaatste staande beeld 

van Anna's tweede echtgenoot Georg Wilhelm zie je 

een opvallend 'rozetvormig borstsieraad', zoals prof. 

dr Frits Scholten het in een e-mail van 31 januari 

2014 aan mij noemde, toen ik hem ernaar vroeg. Als 

een soort amulet hangt het op de borst van de heer 

van Nienoord. Het telt negen piramidevormige 

steentjes: één grotere in het midden en acht er in 

een cirkel omheen. Pathuis schrijft in een aanteke-

ning: '...een ronde schijf bezet met 9 (3x3) juwelen'. 

Admiraal Van Wassenaer Obdam heeft een sterk 

vergelijkbaar sieraad op zijn borst. Bij hem bestaat 

het ook uit één grote vierkante steen in het midden, 

maar met aan elke zijde drie kleinere steentjes, 

alle piramidevormig, dus een totaal van dertien. In 

zijn proefschrift Sumptuous Memories: Studies In 

Seventeenth Century Dutch Tomb Sculpture (2003) 

gaat Scholten helaas niet in op deze overeenkomst.  

 

De standbeelden van Von Inn- und Kniphausen en 

Van Wassenaer Obdam zijn levensgroot. Ze zijn 

allebei van de hand van Bartholomeus Eggers. Deze 

beeldhouwer moet zijn sculptuur van Georg Wilhelm 

in of vóór 16927 hebben afgerond, want in dat jaar 

overleed de kunstenaar.  

Het beeld van Van Wassenaer Obdam maakt deel uit 

van zijn imposante grafmonument, in de Grote Kerk 

 

 

13. De sieraden op de standbeelden van                                                   

Georg Wilhelm von Inn- und Kniphausen (a),                                                 

Jacob Van Wassenaer Obdam (b)                                             

en Willem III (c). 

 
 

a 

b 

c 
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te Den Haag. Het kwam gereed in 1667, nadat de 

admiraal in 1665 tijdens de Tweede Engels-

Nederlandse oorlog was gestorven.  

Het beeldje van Willem III is slechts 79 cm hoog (foto 

3). Het is gemaakt door Jan/Johannes Blommendael, 

vermoedelijk een leerling van Rombout Verhulst. 

Blommendael vervaardige deze sculptuur in 1676, 

toen de stadhouder 26 jaar oud was. Het kleine 

witmarmeren beeldje, eigendom van het 

Mauritshuis in 

Den Haag, is 

sinds enige tijd 

te bewon-

deren in het 

Museum van 

de Kanselarij 

der Neder-

landse Orden, 

dat zich in de 

oostvleugel 

van Paleis Het 

Loo bevindt. 

Links naast 

Willem III, die 

zijn 

commando-

staf in de 

rechterhand 

houdt, ligt zijn helm; rechts staat een putto met een 

adelaar op de linkerarm en een slang in de 

rechterhand (zie verder). Willem draagt een sieraad 

met twee ringen van acht steentjes om één 

middelste steen heen (zie foto 13c, en zie hierna). 

Het heeft iets weg van het borstsieraad bij Von Inn- 

und Kniphausen en Van Wassenaer Obdam. 

 

Waakzaamheid 

In het grafmonument voor de admiraal omringen 

vier deugden de zeeheld, op elke hoek van het 

beeldencomplex één: Trouw (Fidelitas, met sleutel in 

de rechterhand en hondje aan de voeten), 

Dapperheid/Moed/Zielskracht (Fortitudo), 

Wijsheid/Voorzichtigheid (Prudentia, met spiegel in 

de rechterhand en uil aan de voeten) en 

Waakzaamheid (Vigilantia, met open boek in de  

rechterhand en haan aan de voeten).  

Waakzaamheid (foto 15) heeft zowel op haar borst 

(zie ook foto 14) als op haar voorhoofd een sieraad 

met piramidesteentjes, precies zoals Van Wassenaer 

Obdam dat zelf ook heeft. Bij de deugd telt het 

sieraad echter elf kleine piramideachtige steentjes 

rondom één groter piramidetje, dus twaalf in totaal. 

Of dit toeval is, een foutje van de beeldhouwer of 

opzet en dan 

misschien met 

een bepaalde 

betekenis, 

kan ik niet 

zeggen. 

Sowieso 

heb ik niet 

kunnen 

achter-

halen óf de 

piramide-

vormen 

iets 

bijzonders 

betekenen. 
 

 

14. Borstsieraad van 

'Waakzaamheid'; zie ook foto 15. 

16. Het teken van de Orde van de 

Olifant, bij Van Wassenaer Obdam. 

15. Waakzaamheid heeft twee sterk vergelijkbare 

sieraden als Van Wassenaer Obdam zelf. Grote Kerk, 

Den Haag. 
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Olifant, afgeplatte piramide  

Van Wassenaer Obdam draagt verder nog het teken 

van de Orde van de Olifant (foto 16), van de Deense 

koning. De deugd Fortitudo toont een deel van de 

onderscheiding van de Orde van de Olifant, een 

kruis, op haar voorhoofd. Het middelste steentje 

hiervan lijkt een afgeplatte piramide. Op de flank van 

het olifantje zien we een uit vijf blokjes opgebouwd 

vergelijkbaar kruis. Op een door Abraham Evertsz. 

van Westerveld geschilderd portret van de admiraal 

vind je dit ook terug,8 net als op portretten van 

andere ordeleden. Daarnaast valt er nóg een 

piramidesteentje te ontdekken bij Van Wassenaer 

Obdam. Het is een soort knop op het ronde schild 

dat onder de linkervoet van de admiraal ligt.  

Ik vraag me af of je aan déze piramidevormen 

symbolische betekenis moet hechten. Ik denk van 

niet. 

 

Piramidesteentjes 

Pathuis heeft het voor wat betreft het sieraad op het 

beeld van Georg Wilhelm over '...een kubieke steen, 

overhoeks gezien, omgeven door acht soortgelijke 

stenen cirkelvormig geplaatst', maar ik denk dat hij 

zich vergist en dat we - zoals ik al aangaf - hebben te 

maken met negen piramidevormige steentjes. 

De vier zijden van de negen steentjes bij Georg 

Wilhelm eindigen alle duidelijk in een punt omhoog 

(zie foto 13a). Het sieraad van Willem III bevat in 

feite zeventien steentjes: één grotere in het midden 

en in twee cirkels eromheen nog eens telkens acht 

steentjes, wat bij elkaar opgeteld het priemgetal 

zeventien oplevert (foto 13c). Het lijkt er niet op dat 

deze steentjes van Willem III piramides zijn of ooit 

zijn geweest. Priemgetallen hebben echter altijd 

bijzondere belangstelling genoten van 

vrijmetselaars.  

 

Doek en koord 

Bij Van Wassenaer Obdam hangt het sieraad op 

dezelfde manier als bij Georg Wilhelm. Om de linker 

schouder hebben de heren allebei een doek. Dat kan 

volgens een aantekening van Pathuis driehoekig zijn 

(een vrijmetselaarssymbool, stelt hij),9 maar Jan 

Snoek zegt in zijn e-mail van 12 januari: 'de 

gelijkzijdige driehoek, al dan niet met alziend oog, 

staat al eeuwen in de Christelijke symboliek voor de 

drie-eenheid en is op zich dus beslist geen aanwijzing 

dat we met vrijmetselarij te doen hebben'.  

Om de rechter schouder hebben de mannen een 

koord. Doek en koord worden bij beiden op dezelfde 

manier bij elkaar gehouden door het rozetje met 

piramidetjes. Voor het verschil dat er bij de admiraal 

twaalf-plus-één steentjes zijn en bij Georg Wilhelm 

acht-plus-één heb ik geen verklaring, maar de 

overeenkomsten tussen de sieraden zijn 

onmiskenbaar. Zou de uitleg slechts simpelweg zijn 

dat beide beelden door dezelfde beeldhouwer,  

Bartholomeus Eggers, zijn gemaakt? Een aanwijzing 

hiervoor is misschien het beeld van de Romeinse 

keizer Domitianus, gemaakt door Bartholomeus 

Eggers en Aegidius Sadeler, 'after 1674'10. Hierop zien 

we drie ronde sieraden met een ring van - telkens 

zeventien? - steentjes eromheen (foto 17).  

In de kerk van het Friese Dongjum bevindt zich het 

praalgraf van de Nederlandse diplomaat Sicco van 

Gosliga (1664-1731), in 1737 gemaakt door Jan 

Baptist Xavery (1697-1742). Op de borst van de 

politicus prijkt een rond sieraad dat vooral vergelijk-

baar is met dat van Domitianus, maar minder met de 

Haagse beelden. Het heeft zeventien(!) vormpjes met 

een verder lege achtergrond (foto 18). 

 

17. Fragment van het beeld van keizer Domitianus, 

gemaakt door Bartholomeus Eggers en Aegidius 

Sadeler (Collectie Rijksmuseum). Hierop zien we 

drie ronde vormen die lijken op de rozetjes bij 

Jacob van Wassenaer Obdam en Georg Wilhelm 

von Inn- und Kniphausen. 
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De doek bij Willem III zou van de Orde van de 

Kousenband zijn, maar dat lijkt me toch sterk omdat 

het rode kruis van Sint Joris, omringd door de 'garter' 

(kousenband) met de bekende spreuk 'Honi soit qui 

mal y pense' ontbreekt. 

 

Afgeplat 

Het valt op dat de piramidetjes bij Van Wassenaer 

Obdam aan de bovenkant vlak zijn. In The Lost 

Symbol van fictieauteur Dan Brown speelt een 

beeldje van een toploze piramide een grote rol. De 

hoofdpersonen in dit boek zijn naarstig op zoek  

naar het ontbrekende bovenste deel. Op het  

Amerikaanse ééndollarbiljet zie je ook een 

tweedelige piramide met romp en kleinere top.  

De afgeplatte, onvoltooide piramide zou (Brown, p. 

172) symbool staan voor de onvolmaakte mens en zij 

zou tegelijkertijd de voortdurende wens van de 

mens inhouden van groei naar 'zijn volledig 

potentieel'. Voor vrijmetselaars is het beitelen aan 

jezelf om een beter mens te worden, met als ultieme 

doel een perfecte kubieke steen, een bekende 

verbeelding.  

Getallen 

Hebben piramides er dan wel iets mee te maken? 

Daarover zijn de meningen verdeeld, maar het lijkt 

erop dat er in het verleden wel degelijk een 

verbinding heeft bestaan tussen het maçonnieke 

gedachtegoed en de wiskundig unieke piramide-

vorm, zo stelt bijvoorbeeld Mark E. Koltko-Rivera.11 

(Zie ook de paragraaf 'Piramides', hierna.) Duiden de 

sieraden dus op de vrijmetselarij? Het zou heel 

misschien kunnen. Een verwantschap tussen de 

negen steentjes op het rozetje van Georg Wilhelm 

en de negenpuntige ster op de schelpengrot van 

Nienoord (zie verderop) lijkt me echter evident.  

 

Adelaar en slang 

Ik had het hiervóór al over de adelaar (en de slang) 

en de vrijmetselarij. Op het beeld van Willem III vind 

je rechts een putto met adelaar en slang, terwijl de 

vogel ook voorkomt bij Van Wassenaer Obdam. 

Pathuis: '...achter het staande beeld van Jacob van 

Wassenaer op een bol een opvliegende adelaar (met 

omgewende kop) waarop zittend een bazuin-

blazende vrouw zonder vleugels, houdend'. Elders 

schrijft Pathuis hierover: 'Op een afzonderlijk base-

ment staat achter hem de groep van de Faam, die als 

vervlochten in een adelaar op den wereldbol zweeft'. 

De slang van Willem III wordt bij zijn kop in bedwang 

gehouden door de rechterhand van de putto, die in 

zijn linkerhand de arend draagt. Bij Georg Wilhelm 

ontbreken aanvullende beelden. Hieruit zijn dus 

geen duidelijke conclusies te trekken. 

 

Zonnestralen 

Bij Willem III bungelt het ronde sieraad met de 

zeventien 'steentjes' aan een ring onderaan een 

doek, die zich naar beide flanken uitstrekt. Op de 

knieën van 's koning-stadhouders harnas zien we 

een soort zonnestralen, vier grote en daartussen vier 

kleinere. Aan weerszijden ervan heeft de beeld-

houwer nog enkele, wat minder duidelijke, stralen 

gevormd. De beelden van Georg Wilhelm en Van 

Wassenaer hebben deze kniestralen niet. Je kunt ze 

eventueel  in verband brengen met het gericht zijn 

op het licht, van de vrijmetselarij, maar dan blijft het 

vreemd dat je ze alleen aantreft bij Willem III en niet 

bij de andere twee.  

 

Negenpuntsster 

Gezien de reeds besproken getallensymboliek is het 

niet verwonderlijk dat er op het piramidevormige(!) 

dak van de schelpengrot in Leek een (bronzen of 

loden) negenpuntsster is te vinden (foto 19). De 

middelste punt hiervan wijst recht omhoog: 

misschien naar de Lichtbrenger, het goddelijke. De 

andere twee-keer-vier punten vormen per viertal 

samen met de vijfde, loodrechte punt een 

 

18. Op de borst van Sicco van Gosliga in de kerk van 

Dongjum is een rond sieraad te zien dat lijkt op dat bij 

keizer Domitianus (foto 16) en enigszins op dat bij Van 

Wassenaer Obdam en Waakzaamheid. 
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pentagramachtige ster, 

vanuit een aantal hoeken 

bekeken vanaf de grond. Een verwijzing  naar de 

zespuntige Davidster zou je er eventueel ook nog in 

kunnen zien. De negenpuntige ster zou worden 

gebruikt bij de 33e graad in de vrijmetselarij, stelt 

vrijmetselaar Jeroen Ketelaars in een lezing op 

internet.12  

Het is volgens Jan Snoek echter niet zo dat dit 

verband houdt met de vrijmetselarij, want de 33e 

graad werd daarin pas in het begin van de 

negentiende eeuw van belang. 'Zo komen de 

getallen 1 t/m 13 ongelofelijk veel voor', aldus Jan 

Snoek in zijn e-mail van 12 januari 2014, 'ook buiten 

de vrijmetselarij, daaruit valt dus niets te 

constateren. Het getal 33 komt al heel lang voor  

in de Christelijke symboliek, maar speelt vóór het 

begin van de 19de eeuw geen rol in de vrijmetselarij.' 

 

Spitssteen 

Pathuis herkent in de vorm van de Nienoordse 

schelpengrot nog een belangrijke verwijzing naar de 

vrijmetselarij. Hij schrijft: 'Het is een gebouwtje 6 

ellen hoog en 4 ellen in het vierkant (een nederlandse 

el is een meter), gedekt door een pyramidevormig 

dak, dat wordt overlapt door een driedimensionale 

vijfpuntige ster. Dit uiterlijk heeft de vorm van een 

spitssteen, het gereedschap van de gezel.'  

Een spitssteen, dat is dus een kubus met daarop een              

piramide, is inderdaad een bekend attribuut van een 

vrijmetselaarsgezel. Pathuis is hier stellig over in zijn 

aantekeningen. Volgens hem is het complete 

gebouwtje van de schelpengrot (foto 20) een 

rechtstreekse verwijzing naar de vrijmetselarij, al 

vergiste hij zich in het aantal punten van de ster 

erbovenop. Vreemd dat hij dat deed, want iedereen 

kan zien dat de ster negen punten heeft.  

De schelpengrot is geen perfecte kubiek. Elke zijde 

meet weliswaar ongeveer zes meter bij zes meter, 

maar de zijkanten zijn van buiten ca. 670 cm breed 

en ca. 590 cm hoog, en de voor- en achterzijden zijn 

ca. 645 cm breed. Binnen is de hoogte beduidend 

lager, slechts ca. 450 cm. Dit zal met het verlaagde 

plafond hebben te maken. De breedte van links naar 

rechts is binnen ca. 540 cm, de diepte ca. 575 cm. De 

muurdikte, volgens een deskundige van de 

gemeente Leek 'zonder spouw', is dus fors: bijna een 

19. De ster met negen 

punten op het dak 

van de schelpengrot 

op Nienoord. Vanuit 

sommige richtingen 

lijken het er vijf (of 

zes). 

 

 

 

20. De schelpengrot van Nienoord heeft de vorm 

van een 'spitssteen', een kubus met een piramide 

erop. Dit kan wijzen op een bekend werktuig van de 

(vrijmetselaars)gezel.  
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halve meter! 

Zeventienpuntsster 

De provincie Groningen kent nog een enigszins 

vergelijkbare dakster als die van de Nienoordse 

schelpengrot. Op de kerk van het dorpje Lellens, iets 

ten westen van Ten 

Post, heeft vroeger 

een zeventienpuntig 

(weer hetzelfde 

priemgetal) 

exemplaar gestaan 

(foto 21). Dit aantal is 

gelijk aan  

het totaal van de 

steentjes op het 

sieraad van Willem III. 

Het Lellense 

kunstwerk ligt 

tegenwoordig 

opgeslagen in het 

depot van het 

Groninger Museum. 

De middelste punt 

ervan richt zich, net 

als in Leek, loodrecht 

omhoog. De ster is 

van lood, bevestigt 

een medewerker van 

het depot. Mogelijk is 

die van de schelpen-

grot dat ook.  

De Lellense ster heeft langwerpige punten die zéér 

vergelijkbaar zijn aan die van Nienoord. In feite zijn 

alle punten van beide siersterren piramides, kun je  

zeggen, zij het dan nogal spits toelopende.  

In de zeventienpuntige ster kun je met een beetje 

goede wil telkens een pentagram zien (vier keer vier 

punten, met steeds de loodrechte als vijfde), zoals je 

met de negen in Leek ook kunt doen. Pathuis zegt 

over de ster op de schelpengrot: 'Deze vijfpuntige 

ster komt ook voor op het huis te Lellens.' Dat 

'vijfpuntige' klopt dus niet qua aantal, maar wel qua 

zichtbare dan wel denkbeeldige vorm. 

 

Piramides 

Piramides waren niet alleen - of wellicht juist 

helemaal niet? - een laatste rustplaats voor 

Egyptische farao's. Vandaaruit kon hun ziel naar de 

hemel gaan. Misschien wijzen de punten van 

piramides recht omhoog naar de zonnegod. De 

bijzondere bouwwerken zijn hoe dan ook uniek, 

waarbij het tot op de dag van vandaag een mysterie 

is hoe men ze vroeger ooit heeft kunnen bouwen. Ze 

lijken te zijn gebaseerd op geometrische regels, 

waaronder - in elk geval bij de priamides van Gizeh - 

de gulden snede, die ook op een pentagram van 

toepassing is (zie mijn boek, pag. 271).  

Het is niet ondenkbaar dat priemgetallen, de passer 

en de winkelhaak, bekend in de vrijmetselarij, een 

rol hebben gespeeld bij het bouwen van piramides, 

die bestaan uit vier driehoeken op een vierkant 

grondvlak. Afbeeldingen van een passer en een 

winkelhaak zouden zijn aangetroffen in enkele 

piramides. Sommige auteurs beweren dat verloren 

geachte kennis over het ontwerpen en bouwen van 

de bijzondere monumenten nog aanwezig is binnen 

de vrijmetselarij, zoals Dan Brown suggereert. Dat 

lijkt mij sterk. Zoals een broeder het zelf uitdrukte: 

"Wij hebben geen geheimen, alleen dat wat er met 

onszelf gebeurt." 

De driehoekige, vierzijdige gebouwen zouden 

mogelijk een soort schakel vormen in de 

verspreiding op aarde van kosmische energie. Feit is 

dat de ligging van drie bekende piramides in Egypte 

vanuit de lucht gezien een getrouwe weergave is van 

de stand van de drie sterren in het midden van het 

sterrenbeeld Orion. Het voert voor dit artikel te ver 

om hierop dieper in te gaan, maar ik stip dit 

onderwerp graag aan. 

 

Een piramide kun je vergelijken met de vier 

evangelisten die elk vanuit hun eigen beeld Jezus' 

leven beschrijven, met als centrale gedachte: Jezus, 

de zoon van God, die ene. Een piramide heeft 

immers vier vlakken die bovenin samenkomen in een 

punt, die loodrecht omhoog is gericht. Piramides zijn 

natuurlijk wel ouder dan Jezus Christus.  

De grote piramide van Gizeh heeft eigenlijk acht 

vlakken, zoals al eens is aangetoond,13 en één 

enigszins afgeplatte punt. Je kunt hem vergelijken 

met het sieraad op de borst van Georg Wilhelm von 

Inn- und Kniphausen.  

 

21. Deze zeventienpuntige 

ster is aflomstig van het dak 

van de kerk te Lellens (Gr.). 

De gelijkenis met de 

negenpuntsster in Leek is 

evident. 
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De centrale vraag in dit artikel, of Georg Wilhelm 

von Inn- und Kniphausen een vroege 

vrijmetselaar in ons land kan zijn geweest, is niet 

eenvoudig met 'ja' of 'nee' te beantwoorden. 

Bewijzen kun je het zeker niet, maar er zijn wel 

enkele veronderstellingen mogelijk.  

Misschien moeten we niet denken aan de 

vrijmetselarij zoals we die als 'bode van de 

Verlichting' (A.J. Mensema) kennen, maar aan 

een andere vorm, zonder een  officiële 

vereniging met leden en statuten. Dan denk ik 

aan samenkomsten van groepjes heren die met 

elkaar filosoferen over het leven op aarde, de 

tempel van Salomon, bouwmeester Hiram en 

andere zaken. Mogelijk onderzochten zij hoe zij 

samen én individueel konden schaven aan 

zichzelf en zo aan een betere wereld. Misschien 

was Georg Wilhelm wel een 'voorzittend 

meester' (A. Pathuis) van zo'n gezelschap. Maar 

erg waarschijnlijk is dat niet. 

 

 

Noten 

 
1. Voor een overzicht van vroegere voor- en 

tegenstanders van de echtheid van de genoemde 

historische documenten, zie: vrijmetselaarsgilde.eu/ 

Maconnieke%20Encyclopedie/CMAP~1/C-

B12~1.HTM#cha11-d, door mij geraadpleegd op 31 

januari 2014. Onder meer Mensema (1986) toont 

overtuigend aan dat het charter en de zeventiende-

eeuwse notulen van de loge vervalsingen zijn. 

 

2. Mensema (1986), p. 23 en 46. 

 

3. Informatie uit een e-mail van Jan Snoek aan mij, 

van 4 maart 2014. 

 

4. Jan Snoek geeft in een e-mail van 12 januari 2014 

aan: 'Zie b.v. J.A.M. Snoek: "The Earliest 

Development of Masonic Degrees and Rituals: Hamill 

versus Stevenson", in: M.D.J. Scanlan (ed.): The Social 

Impact of Freemasonry on the Modern Western 

World (The Canonbury Papers 1) CMRC, London 

2002, 1-19'. 

5. Jan Snoek, e-mail, 13 januari 2014: '...zie Douglas 

Knoop, Guilliam Peredur Jones & Douglas Hamer: 

Early Masonic Pamphlets, Manchester University 

Press, 1945, 2de ed. 1978' 

 

6. Citaat van  vrijmetselaarsgilde.eu/ 

Maconnieke%20Encyclopedie/AMAP~1/014.HTM, 

geraadpleegd op 28 februari 2014 

 

7.  In de Winkler Prins' Geïllustreerde encyclopaedie, 

Volume 6, van Henri Zondervan, Elsevier, 1916, staat 

op pag. 647: 'In 1669 maakte Eggers het groote reliëf 

in den gevel der waag te Gouda en een beeldt in de 

kerk te Midwolde bij Groningen, dat Georg von In- 

und Knyphausen voorstelt.' (Zie ook mijn boek, p. 

247.) 

 

8. Zie: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-579. 

 

9. In een aantekening noteert Pathuis over de 

siersteen: 'Vergelijking met het onlangs gestolen 

bijou voor de achtbare meester van de loge "De 

Friesche trouw" te Leeuwarden wijst uit, dat 

hiermede een zon werd bedoeld. Zie ook het 

schootsvel van de tegenwoordige grootmeester in 

Nederland, Engeland enz.' In een andere notitie 

lezen we bij Pathuis: 'Het medaillon was geen 

speelse uiting van de beeldhouwer. Blijkens een 

inventaris bevond zich in 1718 in de Nienoord een 

gouden medaille, bezet met negen diamanten. 

(Achter in archief Nienoord nr 634)' 

 

10. Info gevonden op: 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/BK-B-68-D, 

geraadpleegd op 31 januari 2014 

 

11. Zie: lostsymboltweets.blogspot.nl/2009/09/ 

pyramids-freemasonry-and-lost-symbol.html, 

geraadpleegd op 31 januari 2014. 

 

12. Zie: goudse-vrijmetselarij.nl/lezingen/ 

voorbeeldlezingen/thelostsymbolwerkelijkheidofficti

evraaghetdevrijmetselaren, geraadpleegd op 31 

januari 2014. 

 

13. Zie: https://www.ancient-code.com/25-facts-about-the-

great-pyramid-of-giza, geraadpleegd op 31 januari 2014. 

 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-579
https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/BK-B-68-D
https://www.ancient-code.com/25-facts-about-the-great-pyramid-of-giza
https://www.ancient-code.com/25-facts-about-the-great-pyramid-of-giza
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