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“All the beauty that's been lost before wants to find us again…” 

Zijn wij stevig genoeg voor Liefde? 

(Winter Sint Jans-bouwstuk 2015 -  Zr:. Ingrid de Bonth) 

 

A:.M:., Waarde Zz:. en Bb:., 

Opdat wij nooit vergeten. Nooit vergeten… We reisden met twaalf 
Broeders en Zusters van vier Nederlandse Loges in de zeer vroege 
ochtend van zaterdag 5 december naar Willebroek, in België. We 
trokken samen naar voormalig concentratiekamp Breendonk. Opdat 
wij nooit vergeten. Nooit vergeten… Voor het eerst waren we met 
twaalf en we arriveerden veel te vroeg. Nee, we arriveerden precies 
op tijd. Maar het bleek Volle Middernacht. Volle Middernacht en 
meer… De arbeid keerde om: we gingen van het Licht naar het 
donker. En daartoe stelden we ons op in rijen van drie – steeds 
wisselend in vertrek en verdeling, zodat we elkaar nooit werkelijk 
konden ontmoeten. Nooit werkelijk konden raken. Nooit werkelijk 
konden verstaan. Achter de poorten van de hel slokt het duister ons 
op. 

We leggen de gelofte van stilzwijgendheid af. “Wij beloven het!” De 
Broeder die de herdenking leidt, geeft ons een duiding: “Alleen de 
sacrale stilte in haar ultieme wit kan verhalen wat hier is gebeurd…” 
Maar horen wij het ook echt? Horen wij het op de lagen die er 
werkelijk toe doen? Voelen we het? Bevatten we het? 

De Broeders van de A:.L:. Het Truweel dragen allen witte 
handschoenen. ‘Opdat de arbeid die van onze handen uitgaat, rein en 
onbezoedeld zij…’ Ik kijk naar mijn eigen handen: mijn handschoenen 
zijn zwart. Symbool van mijn diepste angst: wat doe ík, als het er echt 
op aan komt? Herken ik het kwaad? Zal het me lukken om mens te 
zijn? Mens te blijven? Opnieuw de zin die ik nu al voor de derde keer 
hoor – voor de derde keer in dezelfde barak: “Maar de nacht herkent 
de naderende dag niet…” De zin spookt. Spookt telkens opnieuw. 
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We staan in de eindeloze gangen vol van door duister verzwolgen 
licht. En terwijl we schouder aan schouder staan, klinkt de huilende 
viool. En terwijl de Broeder spreekt, huilen wij zelf: “Wordt er geen 
ballade meer gespeeld? Klinkt er nergens nog een liefdesvers? Blijf bij 
me! Ik wil dat je bij me blijft…” Maar zelfs de dierbare acacia kan 
geen beschutting bieden: niet aan de jood, niet aan de homo, niet 
aan de zigeuner, niet aan de mens… 

Ik denk aan de woorden van Rutger Kopland, vol van verwarring, vol 
van vragen, vol van vertwijfeling wanneer hij kamp Natzweiler 
bezoekt: 

(I) En daar, buiten het prikkeldraad, het uitzicht, 
zeer lieflijk landschap, even vredig 
als toen. 
Het zou hen aan niets ontbreken, ze zouden 
worden neergelegd in dat grazige gras, 
worden gevoerd aan die rivier van rust, 
daar in de verte. Het zou. 
 
(II) Ik speur de vensters af van barakken, 
wachttorens, gaskamer. 
Alleen de zwarte spiegeling van verte 
in de ramen, van vredig landschap, 
en daarachter, niemand. 
 
(III) De doden zijn zo hevig afwezig, alsof 
niet alleen ik, maar ook zij 
hier staan 
En het landschap hun onzichtbare armen 
om mijn schouders slaat. 
Ons ontbreekt het aan niets zeggen zij, 
wij zijn deze wereld vergeten, 
Maar het zijn geen armen, 
het is landschap. 
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(IV) 
De vergeelde foto’s in de vitrines, 
hun door hun schedels aangetaste 
gezichten, hun zwarte ogen, 
Wat zien ze, wat zien ze? 
Ik zie hen aan, maar waarom. 
Hun gezichten zijn tot de wereld 
gaan horen, de wereld 
die zwijgt. 
 
We lopen in stilte verder. Weer anderen naast ons. Steeds groter de 
verbijstering. Steeds minder het bevatten. Het bijkans niet durven 
toelaten. Wat heeft ons collectieve geheugen hiermee gedaan? Wij 
zijn ons collectieve geheugen – wat hebben wij hiermee gedaan? 
Waar is de nieuwe wereld die we ons beloofden? 

Intermezzo (dat eigenlijk geen intermezzo is)  - - - 

En toen werd het vrijdagavond 13 november. En het werd 

vrijdagnacht. En plotseling werden we deelgenoot van een 

verschrikking waar eigenlijk geen woorden voor zijn… En eens te 

meer pregnant kwamen de vragen: wie ben ik, wie zijn wij, waar 

staan wij voor? Ons hoofd, ons hart, onze handen – wat moeten wij 

doen en wat moeten wij laten? 

Uit heel de wereld kwamen en komen de reacties. Daartussen vaak 

ook de woorden van Martin Luther King: “Darkness cannot drive out 

darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love 

can do that.” Wanneer wij kwaad met kwaad vergelden, dan voeden 

wij het duister. Nu, meer dan ooit, moet het Licht het antwoord zijn. 

Licht en Liefde… Ik geloof ten diepste in onze opdracht om het 

vliegwiel van het Licht draaiend te houden. Zolang we dat kunnen 

volhouden, zal het duister erop afketsen. Als het tot stilstand komt, 

God verhoede het, dan komt het duister er dwars doorheen… 
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Zoals ongetwijfeld veel mensen met mij keek ik de volgende ochtend 

naar de vele ingelaste journaaluitzendingen. En ik twijfelde als 

moeder van mijn twee dochters. Samen hadden ze net naar de 

intocht van Sinterklaas gekeken: Tesselschade van 10 omdat ze het 

stiekem nog steeds heel jammer vindt dat hij niet “bestaat” en haar 

zus Lidewij van 14 die natuurlijk al ‘groot’ is maar die gelukkig ook 

nog een echt kinderhartje heeft. Ze waren opgetogen naar me 

toegekomen: “Sinterklaas is weer in het land!” Heerlijk om ze zo 

vrolijk te zien. En toch vond ik dat zij ook moesten weten wat zich in 

Parijs had afgespeeld. En tegelijkertijd wist ik niet zo goed welke 

context ik daarvoor zou moeten geven. Daarom hebben we eerst 

maar enige tijd zwijgend de beelden en de verslagen op ons in laten 

werken – mijn kleine dochter van 10, mijn grote dochter van 14 en 

ik… En pas daarna zijn we er voorzichtig over gaan praten. Maar 

welke woorden kun je hier nu aan geven? Wie ben ik, wie zijn wij, 

waar staan wij voor? Ons hoofd, ons hart, onze handen – wat moeten 

wij doen en wat moeten wij laten? Zijn dit nu niet juist de situaties 

waarin onze waarden er ten diepste toe doen? 

 “Het licht van het licht in het licht… Goed dan. Maar hoe dan? Dat 

licht van dat licht in dat licht?” (Hans Andreus) 

Einde intermezzo (dat eigenlijk geen intermezzo was) - - - 

We staan in de macabere wasruimte. “Waarom zijn wij hier?” 
bevraagt ons een Broeder hardop, “waarom hier op deze ijzig-koude 
grijze ochtend in december?” Omdat dat wat wij hier zien, dat wat 
wij hier voelen, dat wat wij hier weten actueler is dan ooit. In Syrië, in 
Parijs, in Libanon, in Steenbergen, in Israël, in Duitsland – overal waar 
mensen leven. Mensheid is het doel en het middel tegelijk. Samen 
mens zijn. Samen mens blijven. Ondanks alles – dankzij alles… En 
weer zie ik de gitzwarte spinraggen die het decor vormen van een 
onwezenlijk gevoel, dat daarmee des te wezenlijker is. “Only 
remembered for what we have done…” 
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Het is hier zo intens koud. En omdat we allemaal elk op onze eigen 
wijze worstelen met die op alle lagen gevoelde kilte, lukt het ons niet 
om elkaar warm te houden. Dat gebeurt pas weer als we later 
schouder aan schouder, hand in hand, traan in traan in de broeder- 
en zusterketen staan. Wanneer we horen hoe het lezen van het 
Guldenboek nauwelijks nog reacties oplevert. Minder en minder – tot 
alles zwijgt. Ooit zien wij elkaar weer in de kersentijd en tot dat 
moment koester ik de wond die diep in mijn hart is ontstaan. 

Ik weet wat er komen gaat. Ik weet dat we onvermijdelijk zullen gaan 
tot het executie-veld. Ik weet het… Alle Schoonheid is verloren – 
Wijsheid en Kracht staan machteloos. En dan opeens. Daar staan ze: 
de Broeders die zingen over wat nooit verloren zal gaan, wat men 
hun ook zal ontnemen. En zij staan in een blauwe driehoek. Zij 
vormen samen die blauwe driehoek – met op elke punt een kleine 
andere driehoek, omringd door witte rozen en met in het hart van 
elke driehoek een woord: Geloof, Hoop en Liefde… 

Hier is de kentering. Hier, op het duisterste punt. De kentering. De 
transitie van donker naar Licht. De overgang van kwaad naar Goed. 
Het kantelpunt waardoor de acacia toch beschutting kan bieden. En 
natuurlijk klinken de woorden van Liselore Gerritsen in mijn hart: 

Geloof, hoop en liefde 
en de meeste van deze is 
de hoop 
op geloof 
in de liefde 
 

Als mens geloven in de Liefde en de hoop dat wij dat toch altijd zullen 
kunnen blijven doen. 

Zijn wij stevig genoeg voor Liefde? Gewone Liefde, die tegelijkertijd 
zo ongewoon kan zijn? De worstelende Liefde? De veeleisende 
Liefde? De helende Liefde? De soms gevaarlijke Liefde. De altijd 
verlangende Liefde? 
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De verloren Schoonheid wil niets liever dan hervonden worden. 
Hervonden door ons. Nee, beter nog: zij wil ons hervinden. Durven 
wij dat aan? Zijn wij stevig genoeg voor de Liefde die daarvoor nodig 
is? 

Aan het einde van dit Winter Sint Jans-bouwstuk – op de drempel van 
het diepste duister naar het alles belovende Licht – wil ik de tekst 
met jullie delen van het U2-nummer dat zo dadelijk ook ten gehore 
zal worden gebracht – als antwoord op ons diepst verlangen: 

Ordinary Love 

The sea wants to kiss the golden shore 
The sunlight warms your skin 
All the beauty that's been lost before 
Wants to find us again 
 
I can't fight you anymore 
It's you I'm fighting for 
The sea throws rocks together 
But time leaves us polished stones 
 
We can't fall any further 
If we can't feel ordinary love 
And we cannot reach any higher 
If we can't deal with ordinary love 
 
Birds fly high in the summer sky 
And rest on the breeze 
The same wind will take care of you and I 
We'll build our house in the trees 
 
Your heart is on my sleeve 
Did you put it there with a magic marker? 
For years I would believe 
That the world couldn't wash it away 
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'Cause we can't fall any further 
If we can't feel ordinary love 
And we cannot reach any higher 
If we can't deal with ordinary love 
 
Are we tough enough 
For ordinary love 
 
Hoop op geloof in de Liefde… Alleen dan kunnen we de Schoonheid 

hervinden. Haar werkelijk zien, ervaren en delen. Alleen dan kunnen 

we werkelijk samen mens zijn. Ik wens ons vanuit het diepst van mijn 

hart toe dat we stevig genoeg zullen zijn. 

Zo moge het zijn. 

A:.M:., ik heb gezegd. 

 

Zr:. Ingrid de Bonth 

Red:. A:.L:. Ziggurat, O:. Den Haag 

Voorschoten, 5 december 2015 


