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“Schuilen onder het dak van de Liefde” 

(Zomer Sint Jans-bouwstuk 2017 -  Zr:. Ingrid de Bonth) 

 

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

 

Ze werd aan alle zijden geraakt door grote brokken 

kokendheet metaal. Die verwondden haar en inwendig 

schreeuwde zij. Maar niemand hoorde het en terwijl ze zo 

snel en zo ver mogelijk weg wilde rennen van wat 

onmiskenbaar volledig uit de hand was gelopen, leek ze als 

aan de grond genageld. Ze stond als bevroren en de 

metaaldelen bleven op haar inbeuken. Wat was bedoeld als 

een werk van ongekende Schoonheid, was verworden tot een 

kolkende massa van verdriet en teleurstelling. In deze 

koperen zee stond haar het water aan de lippen en ze wist 

nauwelijks hoe zij haar hoofd boven water kon houden. Eén 

verkeerd toegevoegd element had alles kapot gemaakt. 

Ze voelde de tranen over haar wangen stromen en het 

duurde in haar gevoel schier oneindige uren voordat ze 

uiteindelijk de moed vond om te gaan bewegen. Eerst 

langzaam en vervolgens steeds sneller. Het werd een lange 

weg uit het diepe dal waar het vuurbekken zich bevond, naar 

de toppen van een heuvel waar ze volledig buiten adem 

neerzeeg. De enorme klim had haar uitgeput en langzaam viel 

ze in een onrustige slaap. 
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Ze droomde, droomde terug naar het moment waarop hoop 

kon worden geput uit het Licht dat na alle duisternis toch 

weer bleek terug te komen. En ze zag de Passer voor zich, 

waarmee de Cirkel werd getrokken die begin noch einde 

kent. Ze herbeleefde hoe het in het Oosten opkomende Licht 

zich in een eeuwige cirkelgang bewoog tussen de beide Grote 

Parallellen. O wenkend perspectief! O kans om steeds weer 

opnieuw te mogen beginnen. De grote Passer die voor haar 

de universele Liefde symboliseerde: daarmee de Cirkel te zien 

trekken met het overal aanwezige middelpunt en de zich 

nergens bevindende omtrek. Dit gereedschap koesterde ze 

boven alle andere… 

De wind was opgestoken en door de koude stroom die langs 

haar gezicht streek, was het meisje wakker geworden uit haar 

droom. Opnieuw zag ze de Passer voor zich en plotseling 

realiseerde zij zich dat er ook valse passers bleken te bestaan. 

Passers met grenzeloos scherpe punten aan beide benen, 

passers die daarmee diepe wonden konden slaan. Door de 

toevoeging van het verkeerde element in het vuurbekken had 

ook zij zo’n passer ervaren: de vlijmscherpe punt van het ene 

been was tot in haar ziel binnengedrongen en met de even 

scherpe punt van het andere been was in haar een cirkel 

gekrast die precies over haar hart en haar hoofd liep. Ze 

voelde de inkrassing schrijnen in haar hele wezen en ze wist 

niet hoe daar mee om te gaan: het verdrietige middelpunt lag 

immers vast en de pijnlijke omtrek was overal. 
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Dit was toch het moment van de volle wasdom? Het moment 

van de volle bloei? Dat hadden zij toch aan elkaar beloofd? 

Daar hadden zij toch al die tijd met elkaar naar toe gewerkt? 

Alle Broeders en Zusters die samen steeds opnieuw de 

Tempel probeerden te vormen. Ze dacht aan de rozen van 

het Zomer Sint Jan en in haar klonk dat fragiele, misschien 

wel waarschuwende gedicht van Leopold: 

 

– En de ontlokene, de rozen, 

waar zijn de rode rozen, waar? 

triomf en lof en opperst blozen 

van het voldongen zomerjaar. 

 

Een levenstoppunt uitverkozen 

van voorrecht is hun toegestaan 

en op hen ligt het sprakeloze 

van hoogste invervullinggaan. 

 

Maar ook, hoe is in dit ontplooien 

een nadere erkentenis bereid: 

verwelken wordend uit voltooien, 

des zomers dubbele wezenheid. 
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Het glorievolle openkomen, 

dat vers nog en ontkiemensnat, 

het voelt zich alree afgenomen 

en moe en welhaast stervenszat. 

 

Geboorte en dood, o wonderbroze 

afgrenzingen en naast elkaar, 

verval gelegd in schoonste blozen, 

waar zijn de rode rozen, waar? – 

 

(J.H. Leopold, in: Verzameld werk, 1951) 

 

De rozen waren inderdaad verdwenen, verzengd door het 
vuur van de ontploffing. Rozen zijn in hun teerheid immers 
niet bestand tegen zoveel geweld. 

En toch… Het kon toch niet zo zijn dat met deze schokkende 

gebeurtenis, dat in deze kolkende massa al het werk zou 

worden verzwolgen dat alle Broeders en Zusters al die tijd 

met elkaar hadden verricht? Iedereen was toch geregeld 

gestruikeld, maar iedereen was toch ook altijd weer 

opgekrabbeld? Niemand wilde het schitterende bouwwerk in 

wording toch teniet doen? Niemand… Ze herinnerde zich de 

woorden die iemand recentelijk uitsprak in het sombere licht 

van de toenemende verhardingen en verschansingen in de 
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wereld om haar heen: “We dreigen elkaar uit handen te 

vallen…” Onwillekeurig vroeg ze zich af wiens of wier handen 

daarmee eigenlijk werden bedoeld. Die van haar? Die van de 

mensen om haar heen? De handen van de wereld zelf 

misschien? 

Kort geleden had ze een bericht ontvangen van een zeer 

dierbare Broeder. Ze hadden al een flinke tijd geen contact 

meer gehad dus ze was blij en verrast door zijn levensteken. 

Hij schreef haar dat hij een belanghebbende constatering was 

tegengekomen. Met het Arabisch als moedertaal en het 

Engels als tweede taal lukte het hem niet, zo zei hij, om deze 

“jewel”, deze ‘parel’ op een passende manier naar het 

Nederlands te vertalen. En dus vroeg hij nu haar hulp. Het 

meisje kende hem inmiddels door verschillende mooie 

ontmoetingen en ze achtte de kans groot dat hij misschien 

wel helemaal niet om een vertaling verlegen zat. Maar soms 

is het wijs, om juist de ander de mogelijkheid aan te reiken, 

de mogelijkheid te laten om eigen woorden te vormen. Zodat 

ze daarmee tot leven kunnen komen… Het meisje sprak de 

vertaling die ze had gemaakt, zachtjes voor zich uit: “De 

Geest is als een parachute – zij werkt slechts als zij 

openstaat…” Hij had haar gevraagd deze vertaalde parel te 

delen met haar Broeders en Zusters. Dat deed zij nu, door 

haar gedachten. En ze verwonderde zich over hoe hij in staat 

was gebleken om haar juist nu weer te benaderen. Met een 

middel om haar tegen een ferme val te behoeden. Juist nu ze 

zich na die uitputtende klim op de top van een heuvel 
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bevond, gaf hij haar dat wat zou kunnen zorgen voor een 

heelhuidse landing. Een heelhuidse heling… Stilzwijgend 

dankte ze hem voor de broederhand die hij had uitgestoken. 

Daardoor durfde ze het misschien wel aan om de vleugels te 

aanvaarden die haar werden aangereikt: 

 

Zekerheid 

 

Kus mijn hand: 

de baan waarin de daad verglijdt 

van weifeling naar spijt, 

 

en kus mijn ziel 

die zwerft en ongeweten zweeft 

van wachten tot vergeten. 

 

Ontvouw de slapen, smal en hoog 

die God vermoeid tezamen boog; 

ontspan de binten en bevrijd 

wolken van ijlheid, eenzaamheid, 
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het weten, dat geen kennis vindt, 

omspinnend, wat geen ketens bindt 

en gulden vlerken schenk mij aan 

om ruisend heen te gaan! 

 

(Leo Vroman: “Zekerheid”, in: 126 gedichten, 1966) 

 

Haar pelgrimstocht was al veel eerder begonnen. Er waren al 

zoveel kruispunten geweest. Toch juist ook nu moest de tocht 

voortgaan! Ze overwoog welk gereedschap ze onderweg 

nodig zou hebben. Want ze kende al het doel van deze 

etappe: de punt van de valse passer moest worden 

losgewrikt, zodat het andere been geen nieuwe krassen meer 

zou kunnen maken. Hoe kon ze dat doen? Met welke 

middelen moest ze deze arbeid aanvangen? En durfde ze dat 

wel? Langzaamaan vormde zich in haar hoofd en haar hart 

een beeld van wat het passende gereedschap moest zijn. En 

terwijl het beeld nadrukkelijker naar voren kwam, bemerkte 

ze dat zich wolken boven haar hoofd samenpakten. De wind 

die in de tussentijd weer was gaan liggen, stak opnieuw op. 

Ze had inmiddels al veel etappes gelopen en ze wist wat dit 

betekende: wanneer in de heuvels het waaien begint, volgt 

onvermijdelijk regen. Het is als een voorbode van wat altijd 

gebeurt: heftig of minder heftig, maar er zal regen zijn. Ook 

nu. En ze vroeg zich af of ze de regen wel aankon. Dit is mei-
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regen, dacht ze – en het is mijn-regen. Onvermijdelijk en 

wezenlijk nodig om nieuwe groei mogelijk te maken. En toen 

wist ze het zeker en ze pakte de koevoet op. 

Ze begon te lopen en met iedere stap die ze zette, liet ze de 

koevoet zijn werk doen. Het loswrikken was begonnen, maar 

ze wist niet of het wel voldoende zou zijn om de punt te 

verplaatsen naar een plek waar geen of minder schade zou 

worden veroorzaakt. Of moest de valse passer tot een 

werkelijke Passer worden en hoe zou dat dan moeten worden 

bewerkstelligd? Het werd haar meer en meer duidelijk dat ze 

dit niet alleen kon en dus liet ze - druppelsgewijs welhaast – 

de goede adviezen, de betrokkenheid en de zorg tot haar 

doordringen die haar Broeders en Zusters haar hadden 

geboden. Ieder op hun eigen manier. Ieder op hun eigen 

moment. Want niemand wilde de Tempel verliezen en 

iedereen wilde naar iedereen durven omzien. En ook stelde 

ze vast dat extra hulp nodig was en dat ze die nu durfde 

vragen en inzetten. En met de wind door haar haren en in de 

inmiddels stromende regen dacht ze aan de woorden die ze 

daags tevoren tot zich had laten doordringen: “Ieder die 

tijdens de stormen van zijn of haar leven wil schuilen onder 

het dak van de Liefde, is welkom…” En ze voelde zich welkom 

– voor het eerst weer sinds die enorme explosie… 

Haar hoofd, haar hart en haar ziel wisten en voelden het: de 

Cirkel moest weer eeuwig zijn – bevrijdend en bemoedigend. 

Het universum kon weer heling bieden, want de rol zou 

worden verbrand. De reis zou voor iedereen weer opnieuw 
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beginnen: van het westen, via het noorden, door het oosten 

en via het zuiden weer terug naar het westen. Steeds 

opnieuw. Steeds opnieuw. Met al haar Broeders en Zusters 

onderweg. Op alle paden die zij nog zouden lopen. En langs 

de kant van de weg zag ze de bloedrode rozen steeds witter 

worden. Tot ze uiteindelijk zo wit waren dat een nieuwe 

inkeer en reflectie konden aanvangen. Op weg terug naar 

Schoonheid. 

En terwijl Tubal Kain haar de Koninklijke Kunst leerde om uit 

vuur én water het onverwoestbare metaal te maken, zag ze 

dat in de Koperen Zee de werkelijke Passer uit zijn as herrees 

en een schitterende Cirkel trok. 

 

Zo mocht het zijn en zo moge het zijn. 

A:.M:., ik heb gezegd. 

 

Zr:. Ingrid de Bonth 

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

Voorschoten, 21 mei 2017 


