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Bouwst:. Zr:. Ingrid de Bonth (Red:.) 
ter gelegenheid van het Winter Sint Jan 2013 

van de A:.L:. Ziggurat, O:. Zoetermeer 
20 december 2013 P:.S:. 

 
 
 

LICHT BRENGEN, LICHT VOELEN… 
 
 
 
A:. M:., W:. Bb:. en Zz:., 
 
Het duister staat me tot aan de lippen. Ik dreig te verdrinken. Het duister staat 
me tot aan de lippen. Ik kan dit niet alleen. Het duister staat me tot aan de 
lippen. Is er iemand die mij helpen wil? 
 
We bezochten samen een concentratiekamp. We worstelden ieder op onze 
eigen manier. Daarna worstelden we met elkaar. Het botste. Het vocht. Het 
besmette. Het maakte stuk. En wij kwamen er niet zomaar uit. Dit was kamp 
Esterwegen. Acht vrijmetselaars vonden er de dood. Duizenden mensen 
vonden er de dood. Esterwegen is overal. En wij stierven allemaal. 
 
Het duister is besmettelijk. Het laat zich graag voeden. Vreet zich vol - 
parasiteert… Ineens begrijp ik mijn dochter. Ze is twaalf. Ze is oneindig oud. 
“Mamma, waarom kies je niet voor een roos, of een hartje of een mooie 
vlinder?” Ze doelt op de kleine maçonnieke tatoeage die ik zal laten zetten op 
mijn schouder. Ze probeert me af te houden van de passer en de winkelhaak 
die ik koos. Waarom doet ze dat? Wat maakt haar zo nerveus? Haar kleine 
grote hart is bang: “In de oorlog hebben ze toch vrijmetselaars vermoord… nu 
kunnen ze altijd zien dat jij een vrijmetselaar bent…”  
 
Het knijpt m’n keel dicht. Ze doorvoelt iets wat mij in dit leven tot in het diepst 
van mijn ziel beangstigt, zonder einde en zonder rust: hoe kan ik zien, voelen, 
weten, of het kwaad zich niet onder mijn ogen, onder mijn handen, in mijn 
bijzijn opnieuw manifesteert? Hoe kan ik voorkomen dat het niet telkens 
opnieuw toeslaat – met mij, door mij, ondanks mij? Hoe zorg ik dat ik niet zwijg 
wanneer ik het uit moet schreeuwen, zelfs als dat schreeuwen pijn doet – mij 
bovenal… 
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Mijn tatoeage werd een passer en een winkelhaak. Esterwegen is overal. En wij 
stierven allemaal. En wat doen wij? Durven wij uit te komen voor wie we zijn? 
Durven wij een stem te geven aan waar we voor staan? En bovenal: durven wij 
te schreeuwen als anderen dreigen te vergaan? Staan wij voor elkaar in? Of is 
het zoals Martin Niemöller zo indringend beschreef: 
 
“Toen de nazi's de communisten arresteerden heb ik gezwegen; 
     ik was immers geen communist. 
  Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen; 
     ik was immers geen sociaaldemocraat. 
  Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen; 
     ik was immers geen syndicalist. 
  Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen; 
     ik was immers geen Jood. 
  Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen; 
     ik was immers geen katholiek. 
  Toen ze mij kwamen halen 
     ...was er niemand meer die nog kon protesteren.” 
 
De communisten, de sociaaldemocraten, de syndicalisten, de Joden, de 
katholieken… En ook: de mensen in Nederlands-Indië, de zigeuners, de homo’s, 
de vrijmetselaars… wij… Wij allemaal. 
 
En liever wil ik met elkaar vechten over hoe we dit kunnen en moeten 
tegengaan, dan dat we zwijgen en het duister de kans geven. Vechten in de 
nacht, zodat we het samen licht kunnen zien worden. 
 
Nemen we het donker mee of brengen we het Licht? Het duister besmet, het 
Licht heelt. Heelt mij. Heelt ons. Laat ons samen blijven werken in het Licht. Als 
we zo samen blijven werken, houden we het vliegwiel draaiend. Het duister 
ketst af tegen het draaiende wiel. Als het wiel stopt, komt het duister er dwars 
doorheen. Laat het vliegwiel onze reddingsboei zijn. Voor als het duister ons 
aan de lippen staat… 
 
We kwamen er niet zomaar uit in Esterwegen. We kwamen er met onszelf niet 
zomaar uit. Maar we brachten toch Licht en het Licht begroette ons van ver 
toen we het opnieuw opzochten. Vliegwiel, reddingsboei… Nooit vergeten. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat de wereld blijft dagen. Of in de woorden 
van Huub Oosterhuis: 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Communisten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaaldemocraten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syndicalisten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katholieken
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“Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt.” 
 
(Huub Oosterhuis: “Aan het licht”) 
 
Voorzeker: het daghet inden Oosten, het lichtet overal! Juist nu en ondanks 
alles. Het is niet moeilijk om ons uit het veld te laten slaan. Het is niet moeilijk 
om elkaar uit de hand te vallen. Het is oneindig moeilijk om elkaar te blijven 
vinden. Het is oneindig moeilijk om elkaars Schoonheid te blijven zien. Het is 
oneindig moeilijk om van onszelf te houden. Ken uzelve… Bemin uzelve… En 
vind vandaaruit elkaar. Vind elkaar terug. Heel elkaar. Zodat we samen de 
wereld heel kunnen maken. 
 
Laat ik een fragment delen uit het Manuscript uit Accra van Paulo Coelho. Het 
spreekt over de Schoonheid. Over hoe moeilijk we het onszelf en elkaar vaak 
maken. En over hoe mooi we eigenlijk allemaal zijn: 
 
“En iemand zei: ‘Op een ogenblik waarop alles verschrikkelijk lijkt, moeten we 
onszelf zien op te vrolijken. Vertel ons daarom over de schoonheid.’ 
 
En hij antwoordde: 
 
We hebben altijd horen zeggen: “Waar het om gaat is niet de uiterlijke, maar 
de innerlijke schoonheid.” Niets is minder waar. Als het wel waar zou zijn, 
waarom zouden de bloemen dan zoveel moeite doen om de aandacht van de 
bijen te trekken? En waarom zouden de regendruppels zich dan in een 
regenboog veranderen wanneer ze de zon zien? Omdat de natuur naar 
schoonheid verlangt. En pas tevreden is wanneer iets haar in vervoering kan 
brengen. Uiterlijke schoonheid is het zichtbare deel van inwendige schoonheid, 
ze manifesteert zich door het licht dat uit ieders ogen straalt. Het is van geen 
belang of iemand wel of niet goed gekleed gaat, wel of niet bezig is indruk te 
maken op zijn omgeving. Zijn ogen zijn de spiegels van zijn ziel en reflecteren 
alles wat verborgen lijkt. Maar behalve dat ogen schitteren kunnen, hebben ze 
ook een andere kwaliteit: ze functioneren als spiegel voor degene die in die 
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ogen kijkt. Als de ziel van die persoon duister is, zal hij steeds zijn eigen 
lelijkheid zien. Want zoals alle spiegels reflecteren ook deze spiegels ons eigen 
gezicht. 
 
Schoonheid is aanwezig in alles wat geschapen is. Maar het gevaar schuilt in 
het gegeven dat we ons, als menselijke wezens die vaak ver van de Goddelijke 
Energie verwijderd zijn, laten leiden door het oordeel van een ander. We 
loochenen onze eigen schoonheid omdat de anderen die niet kunnen of willen 
zien. In plaats van te accepteren wie we zijn, proberen we wat we om ons heen 
zien na te bootsen. (…) 
 
(…) Al het geschapene onder de zon, van vogels tot bergen, van bloemen tot 
rivieren, weerspiegelt het wonder van de schepping. Als we de verleiding 
kunnen weerstaan om anderen te laten bepalen wie we zijn, dan zullen we 
geleidelijk aan in staat zijn de zon, die in onze ziel huist, te laten stralen en 
schitteren. De Liefde komt vlakbij en zegt: “Je aanwezigheid was me nog nooit 
opgevallen.”En onze ziel antwoordt: “Kijk dan eens goed, want hier ben ik. Er 
was een briesje nodig om het stof uit je ogen te blazen. Maar ga niet opnieuw 
bij me weg nu je me gezien hebt, want schoonheid wekt de begeerte van 
iedereen.” Schoonheid is niet gelegen in gelijkvormigheid, maar in verschil. (…) 
Dat de pieken van de bergen die ons omringen onregelmatig van vorm zijn, 
maakt ze juist zo indrukwekkend. (…) Een zonsondergang is altijd mooier 
wanneer de hemel bedekt is met grillige wolken, want alleen op die manier kan 
hij de vele kleuren reflecteren waaruit dromen en poëzie worden gemaakt. 
Sommigen denken: ik ben niet mooi, want de Liefde heeft niet bij me 
aangeklopt. Ze zijn zielig. De waarheid is dat de Liefde wel heeft aangeklopt – 
maar ze deden niet open want ze waren niet klaar om haar te ontvangen. Ze 
wilden zich mooi maken, terwijl ze dat eigenlijk al waren. Ze wilden op anderen 
lijken, terwijl de Liefde op zoek was naar iets oorspronkelijks. Ze wilden 
weerspiegelen wat van buiten kwam en waren het sterkere Licht dat van 
binnen kwam vergeten.” 
 
Als we het vliegwiel van het Licht willen laten draaien, zullen we de Schoonheid 
in onszelf en in de ander moeten herkennen, moeten voeden, moeten 
liefhebben. 
 
“We can build our dungeons in the air 
And sit and cry the blues 
We can stomp across this world  
With nails hammered through our shoes 
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We can join that troubled chorus  
Who criticise and accuse 
It don't matter much  
We got nothing much to lose 
But this wonderful life 
If you can find it” 
 
(Nick Cave: couplet uit “It’s a wonderful life”) 
 
Nick Cave stelt het tussen neus en lippen door en daardoor des te voelbaarder: 
 
Natuurlijk, we kunnen kerkers bouwen in de lucht en blijven zitten om de blues 
te zingen. Natuurlijk, we kunnen rondstampen over deze aarde met spijkers 
door onze schoenen. Natuurlijk, we kunnen toetreden tot dat getroubleerde 
koor dat niets anders doet dan bekritiseren en beschuldigen. Wat maakt het 
ook allemaal uit. We hebben immers niet zo veel te verliezen. Niets te verliezen 
anders dan dit fantastische leven. Als je het kunt vinden… 
 
Laten we – in de naam van het Licht – alsjeblieft samen blijven zoeken. Samen 
blijven worstelen. Samen blijven vinden. 
 
“Don't cry 
It's a wonderful, wonderful life 
If you can find it 
It's a wonderful life that you bring 
It's a wonderful, wonderful thing” 
 
(Nick Cave: fragment van een couplet uit “It’s a wonderful life”) 
 
… En juist toen het Licht zo goed als verdwenen leek, zond mijn Broeder mij de 
vlinder van Schoonheid. Zoals zij was, zoals zij is en zoals zij zijn zal: alles in 
allen… 
 
A:. M:., W:. Bb:. en Zz:., 
 
Zo moge het zijn - ik heb gezegd. 
 
Zr:. Ingrid de Bonth 
Red:. A:.L:. Ziggurat, O:. Zoetermeer, http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl 
Voorschoten, 1 december 2013 P:.S:. 

http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl/
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Bijlage bij Bouwst:. Zr:. Ingrid de Bonth (Red:.) 
ter gelegenheid van het Winter Sint Jan 2013 

van de A:.L:. Ziggurat, O:. Zoetermeer 
20 december 2013 P:.S:. 

 
 
 
Nick Cave: Wonderful Life 
 
 
Come in, babe 
Across these purple fields 
The sun has sunk behind you 
Across these purple fields 
That idiot-boy in the corner  
Is speaking deviated truths 
Come on, admit it, babe 
It's a wonderful life 
If you can find it 
If you can find it 
If you can find it 
It's a wonderful life that you bring 
Ooh it's a wonderful thing 
 
 
Speak our secret into your hands 
And hold it in between 
Plunge your hands into the water 
And drown it in the sea 
There will be nothing between us, baby 
But the air that we breathe 
Don't cry 
It's a wonderful, wonderful life 
If you can find it 
If you can find it 
If you can find it 
It's a wonderful life that you bring 
It's a wonderful, wonderful thing 
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We can build our dungeons in the air 
And sit and cry the blues 
We can stomp across this world  
With nails hammered through our shoes 
We can join that troubled chorus  
Who criticise and accuse 
It don't matter much  
We got nothing much to lose 
But this wonderful life 
If you can find it 
And when you find it 
And when you find it 
It's a wonderful life that you bring 
It's a wonderful, wonderful, wonderful thing 
 
 
Sometimes our secrets are all we've got 
With our lives we must defend 
Sometimes the air between us, babe 
Is unbearably thin 
Sometimes it's wise to lay down your gloves 
And just give in 
Come in, come in 
Come in, come in 
To this wonderful life 
If you can find it 
And if you find it 
It's a wonderful life that you bring 
It's a wonderful, wonderful thing 
It's a wonderful life 
It's a wonderful life 
 


