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Motto:
“Daar waar jullie grote gebouwen neerzetten
dienen jullie herkenningstekens achter te laten”

Grootmeester Roncelinus1,
(Art. 8 van “Los Estatutos Secretos de Roncelinus”)
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Roncelinus de Vos, leidde alle Tempelriddercommanderiën in Engeland tussen
1260-1268.
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I.
Ik bekeek de gevel van het gebouw in Hoorn genaamd “De
Barmhartigheid”2, gebouwd in 1773 met als doel wezen en
ouden van dagen onderdak te bieden. Wetend dat de opdracht
die Roncelinus de Tempelridders had gegeven ook voor de aan
de kathedraalbouwers verwante Ordes heilig was, zocht ik
herkenningstekens op de gevel en ik vond de roos:

2

Kreeg later de naam “St. Josephus”. Het functioneerde tussen 1773-1953.
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De symboliek van de roos begint in de oudheid met de
mythe van de dood van Adonis (geliefde van Afrodite – Venus)
uit wiens bloed rode rozen groeiden. In dit geval is de roos het
symbool van de liefde. De Orde van de Rozenkruisers (die
gebaseerd is op de mythe van Zamolxis, die in de
Middeleeuwen verschijnt als geheime ridder Christian
Rosenkreuz) maakt ook gebruik van de rode roos met vijf
blaadjes, die weer het pentagram van de Tempelridders oproept.
Dezelfde roos is te vinden bij de biechtstoel in kerken van
diverse christelijke riten. De roos symboliseert de naastenliefde,
maar ook het zwijgen of het mysterie. Via deze korte
herinneringen aan de symboliek begreep ik dat ik op de gevel
een verborgen boodschap had ontdekt die ontcijferd diende te
worden3. Ik ging meteen aan de slag.
De gebruikte kleuren zijn rood, wit en geel, karakteristiek
voor de Rozenkruisers4. De urn is geplaatst in een nis en geeft
daarmee aan dat zich in het gebouw één of meerdere heilige
objecten bevinden. Het aantal rozen is 13 en verwijst hiermee
als eerste5 naar het 13e Romeinse legioen Gemina, waarmee de
3

In het algemeen brengen opdrachtgevers een wens over aan de vakman die
vervolgens de gevel op die manier vormgeeft, zonder zich af te vragen wat het
symboliseert. Er waren echter ook gevallen waarbij de vakman een voorstel deed
voor een dessin, dat de opdrachtgever beviel, maar waarvan de opdrachtgever de
ware betekenis niet begreep. Zo moet een gepassioneerd onderzoeker erachter zien
te komen bij welke groepering de vakman of de opdrachtgever hoorde. Heel vaak
heeft deze groepering iets te maken met de boodschap die ‘spreekt’ uit het
gemaakte werk.
4
Er zitten ook rozen aan de onderkant van de versieringen op de gevel. Deze zijn
niet rood geschilderd. Ik vermoed dat deze rozen, die als ‘boodschapper’ dienen,
zijn weggelaten vanwege het feit dat ze niet bestaan uit vijf blaadjes.
5
Het getal 13 verwijst naar ongelofelijk vele dingen, waaronder vrijdag 13
oktober 1307, toen Jacques de Molay gearresteerd werd; de 13e stam (de
Kazaren), etc. Maar uit dit alles moet men de juiste betekenis kiezen en die wordt
in het algemeen ondersteund door andere elementen die naar hetzelfde verwijzen.
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Rozenkruiscultus ook in de regio Nijmegen terecht kwam
(Ulpia Traiana). Het groeperen van twee rozen bij elkaar geeft
een verwijzing naar tweeling (ondersteunt de boodschap van de
naam van het legioen) en ook naar dualiteit (twee ridders op een
paard, symbool van de Tempelridders), en daarom vraagt het
om een polyinterpretatie.
Kijkend naar de manier waarop de rozen geplaatst zijn, valt
op dat ze met elkaar verbonden kunnen worden via rechte
lijnen. Dit leidt onomstotelijk naar geometrische vormen, maar
ook naar het Rozenkruiseralfabet dat eveneens uit rechte lijnen
is opgebouwd. De geometrische vormen die gemaakt kunnen
worden, zijn de rechthoek en de driehoek. Hieraan kan de ronde
vorm van de urn worden toegevoegd. Als men deze vormen op
een bepaalde manier rangschikt (natuurlijk, rosarium is
afkomstig van rosa en vraagt om een bepaalde volgorde) geven
ze de symboliek weer van de Uranus Pantakel, die onze
stadsgenoten kunnen zien op een gebouw in de buurt, waar de
Lectorium Rozicrucianum is gehuisvest:
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Van het Rozenkruiseralfabet zijn alleen de letters A en Z
definieerbaar. Deze leiden naar Alfa & Omega. Deze
uitdrukking is net zo christelijk als de essentie van de Orde van
de Rozenkruisers. Deze twee tekens, die staan voor A,
respectievelijk Z, hebben de volgende vormen:

Alfa & Omega leiden ons naar een graad van de
Vrijmetselarij6, maar ook naar het monogram van de Heilige
Familie, zoals getekend door de monniken van Saint-Suplice uit
Parijs, een vervlochten M die de naam Maria suggereert:

6

De officiële website van Loge West-Friesland, meldt: “Oude
Vrijmetselaarsalmanakken uit de jaren 1778 en 1780 maken melding van
een loge in Hoorn: L'Esprit de Corps. Dit was een militaire loge,
behorende bij het in Hoorn gelegerde regiment dat nu en dan van
standplaats wisselde”. Dus de Vrijmetselarij was toen in Hoorn bekend.
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De punten boven de vertikale lijnen van de M geven twee
maal een I, die leiden naar Iozef (Jozef) en Ieşhua (Jezus).
Tegelijkertijd verwijzen ze naar de Tweelingkolommen (de
tweelingrozen bovenaan bevestigen dit), maar ook naar een
Passer die op een Winkelhaak ligt.
De roos die zich in het midden van de bovenste lijn
bevindt, heeft als functie de Driehoek aan te geven en daarmee
de traditie van de manier van het neerleggen van de rozen bij
grote Rozenkruisfeesten:

II.
De twee aanwijzingen naar de Vrijmetselarij en die over de
Rozenkruisers zetten mij ertoe aan het gebouw binnen te gaan
om gelijksoortige indicaties te vinden die zouden kunnen
bewijzen dat mijn interpretatie van de gevel klopt. Na het
binnengaan van het portiek zag ik dat aan de linker- en
rechterkant een kamer was. Ik gaf de voorkeur aan de linkerkant
aangezien die deur openstond. Achterin de kamer hing een
schilderij:
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De bedelaars zijn gemakkelijk te herkennen en het aureool
laat ons begrijpen dat de - onbekende - schilder7 een heilige
heeft afgebeeld. Vanwege de rozen op de gevel vermoed ik dat
het de Heilige Elisabeth8 betreft, de beschermheilige van de
armen. Wellicht is dit het moment om ons te herinneren dat het
woord symbool afkomstig is van het Griekse symbolon, dat
herkenningsteken betekent, waarbij dát deel wat gezien wordt,
vraagt naar het onzichtbare deel dat gesuggereerd wordt. De
7

Tot nu toe is hij onbekend.
Het betreft niet Elisabeth, de tante van Jezus van de kant van zijn moeder, maar
Elisabeth van Thüringen (1207-1231), dochter van de Hongaarse koning Andrei
II. Ze is in 1235 heilig verklaard door paus Gregorius IX.
8
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interpretatie van symbolen hangt altijd af van de eruditie van
degene die daarvoor de moeite neemt. Bovendien is een
symbool een manier van denken die een mens de geheime
affiniteiten laat begrijpen tussen hem en de gesymboliseerde
wereld. Zoals te zien is, heeft het symbool op alle bovenstaande
afbeeldingen een eigen “leven”, maar ook de capaciteit om te
verwijzen naar een andere term of termen.
Op deze manier kunnen de rozen op de gevel in contact
worden gebracht met de Heilige Elisabeth. De legende vermeldt
namelijk dat zij op een dag gebeden had en dat toen het brood
dat ze in haar schoot had, veranderde in rozen. Hierdoor werd
ze niet door haar man gestraft, die haar had verboden de armen
eten te geven.
Een ander punt dat bewijst dat het om de Heilige Elisabeth
gaat, is het verzoek van Maria Theresia aan de inwoners van
Elisabethstadt (stad in het toenmalige autonome Principaat van
Transsylvanië). Het was in 1746 toen de keizerin erom verzocht
de afbeelding van de Heilige Elisabeth op de stempel van de
stad te zetten. Zij moest worden afgebeeld met de koninklijke
scepter in haar linkerhand en in haar rechterhand wat geld dat ze
wil geven aan een passerende bedelaar. Hij moest knielend voor
haar worden afgebeeld en zijn rechterhand uitsteken, terwijl hij
in zijn linkerhand een wandelstok vasthield. De Heilige
Elisabeth moest een kroon met kruis op haar hoofd dragen en
zonnestralen moesten haar gezicht omkaderen gelijk een
aureool9.
Als men het schilderij vanuit dit perspectief analyseert, is
te zien dat de meesterschilder van het Hoornse doek iets
9

Zie de brief waarmee Maria Theresia het Diploma van Carol VI verder laat
gelden voor Elisabetopolis (Elisabethstadt).
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vergelijkbaars heeft gedaan. Het verschil is dat sommige
attributen, ook al zijn ze identiek aan de wens van de koningin,
anders geplaatst zijn. Daarnaast zijn er in plaats van één, vier
bedelaars, ze strekken hun beide armen uit en de wandelstokken
zijn links van hen neergelegd.
Deze wandelstokken trokken mijn aandacht, omdat de
schilder ze in de vorm van een X heeft geschilderd. Dit leidt
naar een herkenningsteken van de Vrijmetselarij dat genoemd
wordt in Manuscript Sloane nr. 3329: “Als jullie op een plek
komen waar maçonnieke werktuigen aanwezig zijn, leg ze dan
in de vorm van een Winkelhaak X. Daaruit zal men dan in korte
tijd begrijpen dat één van hun Broeders daar langs is geweest.”
Ik ga ervan uit dat de anonieme schilder hier niet onbekend mee
was, aangezien hij ook drie stenen heeft afgebeeld die kunnen
worden geïnterpreteerd als de drie punten van de Vrijmetselarij.
En als men een catechismus uit die tijd kent, kent men ook
één van de antwoorden: “Drie. De Zon, de Meester en de
Winkelhaak”. Op het schilderij zijn al deze vier attributen terug
te vinden.

III.
Dit geconstateerd hebbend, voelde ik me verplicht om na te
gaan of er nog meer maçonnieke elementen te vinden waren.
Terug in het portiek viel me een herdenkingsplaquette op:
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De officiële10 uitleg over het gebouw verklaart dat Maarten
de Haan overleed in 1728. Hij liet geld na aan goede doelen.
Matthijs Vos stierf in 1773 en liet ook geld na voor het welzijn
van anderen. Van dit geld is het gebouw neergezet. Nergens heb
ik deze filantropen kunnen traceren op de inscripties binnen het
gebouw. Of Vos een connectie had met Tempelridder
Roncelinus de Vos en wie deze twee mensen waren, kan
misschien worden achterhaald met de hulp van de heer Jan de
Bruin en zijn ijverige medewerkers van het Westfries Archief.
In ieder geval, het charitatieve gebaar van De Haan en Vos
komt overeen met de maçonnieke principes om de medemens te
helpen. Op de plaquette is het volgende te lezen:
“Jaarschrift
Hier koestert schrandre zorg het weeske in haar schoot.
Hier heeft stok Oud gebrek, een toeverlaat in nood.
J.F.
10

Jan van der Heijden, “R.K. Wees en oudeliedenhuis „St. Joseph‟”, een folder
met korte geschiedenis die meegegeven wordt aan de bezoekers.
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Op het leggen van den eerste steen.
Jan: Waardenburg. Oud twee paar jaren.
Op dat zijn naam nooit sterven zou Tot troost van Grijze. en blonde haren.
Lei de eersten steen van dit gebouw.
.J.B.”
Merkwaardig is, dat het een gedicht betreft dat de auteurs
met initialen hebben ondertekend. Zo zijn ze bijna anoniem
geworden.
De tweede inscriptie leidt naar de Vrijmetselarij via de
punten waarmee ze is versierd. Om dit te kunnen vaststellen
bekijken we een afbeelding uit het werk van Jules Boucher, een
klassieker op dit gebied:

Te zien is dat de vormen die zijn aangeduid met b en d
terugkomen in de inscriptie. De punten zijn op zo’n manier
gezet, dat ze een aanwijzing geven richting ‘Jan: Waardenburg.’
en ‘.J.B.’ als aanhangers van de Orde. Interessant is het feit dat
de initialen van de tweede man naar de kolommen J en B van de
Vrijmetselarij leiden. Deze lijken op de kolommen die in 1882
in de binnentuin zijn gebouwd door architect Adrianus Cyriacus
Bleijs11 (hij heeft ook de nabijgelegen kerk gebouwd) genaamd
“zuilenrij”:
11

1842-1912
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Alleen met bovenstaande verwijzingen richting de
Vrijmetselarij kan men speculeren over de uitdrukking ‘Oud
twee paar jaren’. Het kan een referentie zijn naar een zoon of
kleinzoon van Jan Waardenburg die dezelfde naam droeg en
wellicht vier jaar oud was. Of het betreft een maçonnieke
leeftijd. Het is ook mogelijk dat ‘twee paar’ de basis weergaf
voor het maken van de vier kolommen in de binnentuin:
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In deze context is het duidelijk dat de plaatselijke
Egregore12 in 1882 het bericht uit 1773 had begrepen en ervoor
heeft gezorgd dat alles zou gebeuren volgens de uitleg uit het
evangelie van Johannes: “En het Woord is lichaam geworden en
heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid”.
Op dezelfde manier moet men de woorden en de tekens
van de plaquette benaderen. Het betreft de letters J en B, de Drie
Punten, de Architect en de Steen. Nu kan iedereen ze tekenen en
het resultaat zal duidelijk zijn:

12

Collectieve ziel, groepsziel, beschermengel.
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We zijn hiermee volledig op het terrein gekomen van de
Vrijmetselarij. Dus de interpretatie van de drie punten was
correct en dat leidt verder naar bovenstaande symboliek. De
elementen die eruit gekomen zijn, vragen naar het geheel en dat
is nu niet moeilijk meer te realiseren.

IV.
Zoals bekend, komt het Alziend Oog uit het Oude Egypte;
het Christendom heeft het overgenomen als teken van God. In
de Vrijmetselarij symboliseert het de ‘Grote Architect des
Heelals’. Hij staat op één van de plafonds van de kamers:

Ik kon niets over “meesterschilder Harm G. van Kleef”
vinden, over wie de officiële uitleg vermeldt dat hij afkomstig
was uit Zwolle en maker is van dit schilderij. Hij komt niet voor
op het internet. Hij heeft op het plafond het symbool van de
Grote Architect des Heelals onsterfelijk gemaakt (zonder twijfel

18

het linkeroog) en één van de engelen heeft de stok, vleugels en
helm van Hermes:

Een complete biografie van de schilder zou helpen om na
te gaan of de boodschap van hem afkomstig is of van een
opdrachtgever.

V.
In dezelfde kamer is een schilderij te zien waarover het
Westfries Museum vermeldt dat het uit 1780 dateert. Verder
wordt gemeld dat het personage aan de linkerkant (vanuit de
kijker gezien) regent Jan Waardenburg is, “gewapend met een
veren pen”. De ander, in zijn linkerhand een blad papier
vasthoudend met de titel ‘Regelementen voor het armenhuis te
Hoorn’, is wellicht Matthijs Vos. Het schilderij is niet
gesigneerd:
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Dit schilderij heeft me wederom in verwondering gebracht.
Allereerst het feit dat de officiële gegevens, samengesteld door
de heer Van der Heijden, vermelden dat Vos is overleden ‘op 21
januari 1773’. En dat klopt. Hieruit blijkt dat de filantroop niet
meer leefde in 1780. Daarom is het verbazingwekkend dat het
museum ervan uitgaat dat we te maken kunnen hebben met de
ver voor dat jaar overleden Matthijs Vos13. Ten tweede wilden
de historici van het museum niet zien dat de schilder op het blad
papier in de hand van het personage, iets anders heeft
geschreven dan wat zij vermelden:

13

Is hij misschien geschilderd uit herinnering of van een ander portret?
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In plaats van ‘armenhuis’, heeft de schilder ‘armhius’
geschreven. Dat woord heeft geen betekenis. Ik vermoed dat het
een bewust gemaakte fout is, zodat de boodschap van de
schilder ‘uitgummen’ kan zijn (zoals men op school doet als
men iets fout geschreven heeft). Wanneer een expert het
schilderij nader zou bestuderen, zal hij onder het personage met
het reglement in zijn hand, iets geschreven zien staan onder de
verf. Daarom de boodschap ‘uitgummen’.
De veer, geplaatst in de hand van de man waaraan men de
maçonnieke punten heeft toebedeeld, herinnert aan het feit dat
de ‘geboortedatum’ van de Nederlandse Vrijmetselarij 26
december 1756 is, toen tien Loges zich verenigden in het huis
van Laurens Cramer in ’s Gravenhage. Zo ontstond de “Groote
Loge der Zeven Vereenigde Nederlanden”. Men praktiseerde de
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ritus van De Strikte Observantie (RSOT), die gesticht is door
baron Karel Gotthelf von Hund und Altengrotkau.
Naast de eerste drie graden had deze ritus er nog drie:
Grootschot van St. Andreas, Novice en Tempelridder. Vanaf
1768 kwamen hier nog twee graden bij: Ridder Monnik en
Groot Monnik. Deze hadden als algemene naam De Onbekende
Superieuren. Niemand wist wie de dragers van deze graden
waren. Men wist dat de jezuïten wilden infiltreren in de loges.
Dat zal niemand verbazen. In 1774 zaten in de Vrijmetselarij
twaalf prinsen die in het profane leven actieve heersers waren.
Zij waren, via het zweren van gehoorzaamheid, verbonden aan
de Onbekende Superieuren. Zo zou de wens van de jezuïeten
om alles, maar dan ook alles, te willen weten, de waarheid
kunnen zijn. Dat komt, omdat zij het meest getrouw waren aan
de Paus. Het is bekend dat de Opperste Ridder van de Rode
Veer14 werd genoemd. Hij is nooit geïdentificeerd.
Zo vraag ik me af of de veer in de hand van het personage
refereert aan het Opperste. En of de linkerhand van het andere
personage, met licht gebogen elleboog en de vingers in een
bepaalde positie, niet een teken is van de graad van
Tempelridder.

14

De meest nieuwgierige lezers kunnen hem vinden onder de naam Eques a
Penna Rubra.
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VII.
Een intermezzo ontstond toen naast mij een medewerker
van de “Nederlandse Kaap Hoorn-Vaarders”15 verscheen, een
stichting die gehuisvest is in de twee kamers waar ik
rondwandelde. De man observeerde me discreet, begreep dat ik
geïnteresseerd was in symboliek en liet me een haardplaat zien
waarop de tekst PRO PATRIA16 stond:

15

De Stichting heeft heden ten dage zitting in het gebouw. Veel sympathieke
personen staan klaar om hulp te bieden. In het bijzonder de heer Kees van
Louvezijn.
16
Vertaling: Voor het Vaderland.
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Ik kende de betekenis van deze allegorie, inclusief de
oorsprong van de Nederlandse Leeuw van het vaandel van het
dertiende Romeinse legioen Gemina. Maar uit respect haalde ik
mijn schouders op ten teken dat ik het niet begreep. Hij was blij
dat hij me iets uitleggen kon. Hij zei me dat aan de linkerkant de
Nederlands Leeuw zichtbaar is en dat de vrouw de Nederlandse
maagd is. Het hek representeert de Hollandse Tuin.
- En de hoed moet de Vrijheidshoed zijn, zei ik.
- Precies, zei hij. Het stelt de Nederlandse strijd voor vrijheid
voor.
- Kunt u op deze afbeelding aanwijzingen vinden in de richting
van de Vrijmetselarij?
- Nee, zei hij.
- Ik bedoel van de ritus van De Strikte Observantie.
- Nee, zei hij.
- Wie is die maagd?
- Zij representeert Nederland. Ze is verwant aan de Griekse
godin Athene of het equivalent hiervan, de Romeinse Minerva.
- Beiden symboliseren wijsheid.
- Inderdaad, zei hij.
- Een wijs man weet dat de complete naam van de godin
Pallas Athena is. Dat doet ons denken aan het feit dat in 1774 in
‘s Gravenhage het kapittel Pallas ontstond. Daarin werkten de
Nederlanders die aangesloten waren bij De Strikte
Observantie17.
- Aha!, riep hij uit.

17

“Tweehonderd jaar Hoofdkapittel der Hoge Graden”, Den Haag 2003, pag. 24
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VIII.
Daarna kwamen we terug in de zaal waar het schilderij van
de Heilige Elisabeth hing. De bezoekers wandelden rond,
begeleid door het personeel van de Stichting. Er was
fluisterende uitleg te horen en men rook diverse door elkaar
gemengde parfums. Sommigen verbaasden zich over de
schoonheid van de kamer en anderen over de uitgestalde
navigatietechnieken die ooit gebruikt waren.
Ik ging achter een computer zitten die in de kamer stond.
Ik opende de webpagina van het Westfries Archief en na enige
tijd kon ik in deze studie schrijven dat Maarten de Haan,
Matthijs de Vos en Jan Waardenburg voorkomen in het
archieffonds. Laatsgenoemde wordt vermeld als de eerste
president van de regenten. Betreffende de mysterieuze .J.B., hij
komt voor in een monumentaal werk18 waarin geschreven staat
“Van binnen in het portaal een gedicht van Jan van Bent”, maar
zonder bronvermelding. Verder komt ene Jan Bent erin voor,
auteur van diverse stukken. Totdat het vraagstuk over deze twee
namen is opgelost, beschouw ik Jan van Bent als de dichter die
op de plaquette wordt aangegeven met JB, met als reden dat
zonder het tussenvoegsel de indicatie naar de drie punten wordt
vergemakkelijkt. Deze methode om van de natuur gebruik te
maken, wordt het beste weergegeven in een fragment van een
middeleeuws gedicht19:

18

“Hoorn, huizen, straten, mensen”, onder redactie van J.M. Baltus, A. Boezaard,
N.J. Groot, J.J. Schipper. Uitgeverij “Stichting Stadsherstel”, 1982, pagina 5.
19
“Metgezel uit de toren”, door La Gaieté de Villebois, een steenhouwer.
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– Metgezel uit de toren,
Nu dat je hier aanwezig bent
Wat houdt je bezig dag na dag?
– Ik laat mij aansporen door de natuur
Om de eeuwige materie om te werken tot sculptuur.
Met mijn hand en mijn hart
Met mijn fijne bijtel, zwaar en hard
Verander ik en vorm ik haar
Ik werk voor alle mensen daar!
Ik vond ook de bevestiging voor de door mij gegeven
interpretatie van de urn. De maker van de gevel wist wat hij
‘zei’ toen hij de kijker suggereerde dat binnen in het gebouw
objecten van religieuze betekenis aanwezig waren. In fonds 320
staat geschreven: “Diverse stukken betreffende reliquiën die
aanwezig zijn geweest in het R.K. Weeshuis, z.j. en 17741982”.

IX.
Met mijn begeleider arriveerde ik buiten en we bekeken
een acaciaboom. Hij is niet lang geleden geplant in het midden
van de Griekse kruisvorm (gelijkarmig), die al eerder was
bedacht als patroon voor de binnentuin:
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Misschien is het toeval dat juist deze Acacia alles wat er
vroeger stond, heeft vervangen: een standbeeld van Jezus, een
vlaggenmast en een andere boom, zoals een bewoner van het
complex ons vertelde. Het kan ook het bewijs zijn dat iemand
deze wandeling tussen symbolen al vóór mij had gedaan en
hetzelfde begreep wat ik nu begrijp. Zo kunnen bepaalde
mensen in de boom een herkenningsteken van de Vrijmetselarij
zien, en anderen een klein bewijs van het feit dat iemand op
deze aarde geleefd heeft.
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