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BOUWSTUK ZR:. INGRID DE BONTH-WEEKHOUT 

 

“En toch leven... toch liefhebben...” 

 

- Over goed & kwaad en de neutrale basispositie - 
 

 

A:. Mr:., W:. Bb:. en Zz:., 

 

“Witte zwanen, zwarte zwanen - 

Wie gaat er mee naar Engeland varen? 

Engeland is gesloten, 

De sleutel is gebroken - 

Is er dan geen timmerman 

Die de sleutel maken kan? 

 

Laat doorgaan, 

Laat doorgaan - 

Wie achter is, moet voorgaan!” 

 

Niet geheel toevallig kwam dit kinderliedje onmiddellijk in mij op toen ik begon te kijken 

naar de recent uitgekomen balletfilm Black Swan. Op die intrigerende film zal ik zo dadelijk 

terugkomen... 

 

Er zijn diverse interpretaties en duidingen van het aangehaalde kinderliedje mogelijk. Zo heeft 

men er wel een historische verwijzing in willen zien naar de tijd van de handelsbeperkingen 

die Engeland onder het bewind van Oliver Cromwell (1599-1658) oplegde aan Europa, in de 

Acte van Navigatie uit 1651. De zwanen zouden dan symbool staan voor de schepen, de 

sleutel voor het ontsluiten van de handel en de stagnerende handel zal weer voortgang moeten 

maken.  

Ook is wel gesuggereerd dat het liedje een Germaanse oorsprong kent en dat Engeland 

eigenlijk ‘engel-land’ is, een verwijzing naar het zielenrijk. In die hoek zoekt ook de 

christelijke duiding het, die verwijst naar de witte zwanen als het leven, de zwarte zwanen als 

de dood en Jezus als de timmerman die ondanks alles toegang kan verlenen tot de hemel. Bij 

die christelijke verklaring past mijns inziens dan ook het “Vele eersten zullen de laatsten zijn 

en vele laatsten de eersten”, de tekst van Matteüs 19, vers 30, handelend over het  binnengaan 

in het koninkrijk van de hemel. Of in de woorden van de songtekst die ik zelf enige tijd 

geleden schreef: “a key to kingdoms unrevealed, forever broken in my hand...” 

Voor mij volstaat op dit moment dat we in het liedje geconfronteerd worden met wit, met 

zwart en met iets geslotens en gebrokens – en naar aanleiding daarvan de evidente roep om te 

máken, om te hélen. 

Dat brengt mij dan bij Black Swan, de film die ik kort met u wil bespreken als opmaat naar 

het hoofdthema van mijn bouwst:., namelijk goed en kwaad en de neutrale basispositie waarin 

wij als mensen mijns inziens zijn gesteld. 
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Black Swan is een balletfilm, een balletfilm waarin het sprookje van Tsjaikovski’s  

Zwanenmeer opnieuw wordt uitgevoerd, maar in een nieuwe, uiterst huiveringwekkende 

setting. Om de concurrerende balletgezelschappen af te troeven, besluit de choreograaf en 

balletmeester van het gezelschap om een versie op de planken te brengen waarin de witte 

zwaan en de zwarte zwaan tot in alle facetten en tot in de diepste uitwerking het goed en het 

kwaad moeten vertegenwoordigen. En dat niet alleen: hij doet dit door beide figuren te laten 

dansen door één ballerina. Dat betekent dat deze ballerina in staat moet zijn om zowel het 

ultiem goede als het ultiem kwade in zich te verenigen en aan het publiek – en vooral ook aan 

zichzelf – te tonen... Dat blijkt een letterlijk helse tour voor haar te worden. Weliswaar is zij 

bij uitstek de uitverkoren danseres voor het uitbeelden van de witte zwaan, maar aan het begin 

van het verhaal weet zij op geen enkele wijze het kwaad in zichzelf te vinden en aan te 

wakkeren. En dus begint een zoektocht naar de kiem van het kwaad in zichzelf en zo vindt de 

beeldschone maar van meet af aan ook al sterk getroebleerde ballerina haar weg tot in de 

diepste krochten van haar ziel. Zij verkrijgt haar inspiratie onder meer door omgang met een 

andere danseres, die nu juist bij uitstek in staat is een perfecte zwarte zwaan neer te zetten. 

Wat volgt is een periode van waanbeelden, automutilatie, verleiding en verraad en uiteindelijk 

een volledige metamorfose van de witte zwaan tot haar boze tweelingzuster, de zwarte zwaan. 

Het kwaad weet het goede in de danseres letterlijk en figuurlijk om te brengen en de enige 

logische stap die haar tenslotte rest is zelfmoord... 

Per saldo laat deze film misschien wel de ultieme opoffering van en aan de Schoonheid zien. 

Maar geen schoonheid die siert – veeleer een schoonheid die kapot maakt, die het hoogste 

offer vergt. Hoe valt dit te rijmen? Dit allesvernietigende gevecht tussen wit en zwart? Waar 

zijn de Kracht en de Wijsheid in dezen? Of zijn die er wel maar worden ook die tot een 

speelbal van het kwaad gemaakt? De geblokte vloer van dit verhaal laat ons, laat mij, als 

kijker ten diepste verontrust achter... 

 

In mijn maçonnieke denken en werken heeft het voor mij existentiële vraagstuk van goed en 

kwaad me van het begin af aan bezig gehouden. Ik voel mij bij voortduring aangespoord om 

verder na te denken over goed en kwaad en vooral ook over mijn eigen standpunten 

daaromtrent. 

 

Misschien is het goed om allereerst een belangrijk onderscheid te maken tussen het kwaad en 

de ellende die voortkomt uit rampspoed, ziekte en andere vormen van natuurgeweld aan de 

ene kant en dat wat vaak wordt aangeduid als het morele kwaad aan de andere kant. Het gaat 

me in dit bouwst:. om de tweede vorm van kwaad: het kwaad dat mensen elkaar aandoen. De 

vriend van ons die op dit moment machteloos moet toezien hoe zijn tienjarige dochtertje door 

kanker moet vechten voor haar prille leven treft een heel ander kwaad dan degene aan wie 

door een ander doelbewust schade wordt berokkend. 

 

Hoe ontstaat en hoe werkt het morele kwaad? Eén van de kernvragen die we ons daarbij 

kunnen stellen is of de mens van nature goed, van nature geneigd tot alle kwaad of van nature 

“neutraal” is. In het Verlichtingsdenken, met Kant als belangrijkste vertegenwoordiger, wordt 

er vanuit gegaan dat de menselijke natuur ten diepste goed is. Het kwaad wordt daarbij 

beschouwd als een ontaarding van het goede. Er bestaat een rationele, morele orde, 

waarbinnen kwaad het gevolg is van een falen om volgens die orde te leven en te handelen. 

Dat falen komt voort uit de zwakte van de eigen wil. Er is altijd een goede kern. We hebben te 

maken met universele morele wetten in conflict met zelfzucht: kwaad als een keuze, dus. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pjotr_Iljitsj_Tsjaikovski
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Zonder met u langs alle filosofen en grote denkers te willen gaan die zich op enig moment en 

op enige manier over het fundamentele vraagstuk van goed en kwaad hebben uitgelaten, moet 

ik hier met theoloog Frits de Lange al wel meteen constateren dat dit Verlichtingsdenken ons 

geen adequate verklaring biedt voor morele monsters als Hitler, noch voor de tragische 

meelopers die in het kwaad doen min of meer onbewust of ‘per ongeluk’ worden 

meegesleurd. 

 

Hoewel de idee van het goede in de mens zeker een prettige is – en misschien ook wel het 

gemakkelijkst door ons te aanvaarden - denk ik zelf dat er veeleer sprake is van een neutrale 

basispositie. Vanuit die basispositie kan de balans in principe op ieder moment naar beide 

kanten doorslaan. In mijn Leerlingbouwst:. gaf ik al aan dat ik me wat dit betreft goed kan 

vinden in de constatering van De Lange: (ik citeer) “Het kwaad is niet de ontaarding, maar de 

rivaal van het goede. Kwaad is geen zwakte in het goede, maar een zelfstandige macht naast 

het goede. Kwaad doen is meer dan een ontsporing van het goede, en goed doen is meer dan 

het inperken van het kwaad. Wie goed doet, bevordert het welzijn van de mensen, wie kwaad 

doet vernielt het. Kwaad doen is meer dan het achterwege laten van goed doen, goed doen is 

meer dan het afzien van kwaad doen. Het vraagt een heel andere motivatie, instelling, 

legitimatie. Goed en kwaad zijn asymmetrische grootheden.” (einde citaat) (“Het kwaad, Een 

blinde vlek in de liberale ethiek.” In: Verlegen met het kwaad, Typisch vrijzinnig?, p. 11) 

 

Vanuit maçonniek oogpunt merk ik op dat van deze twee naast elkaar staande grootheden ook 

een vreemd soort troost of geruststelling kan uitgaan: weliswaar is er het kwade, maar als dat 

er is, dan ook het goede. Het is een troost en hoop die mijns inziens voortkomt uit een 

fundamenteel paar der tegendelen. 

 

Ik wil hier in het midden laten of we hierbij te maken hebben met een intrinsiek paar der 

tegendelen, dat wil zeggen binnenin de mens, of dat we eerder of daarnaast misschien ook 

moeten uitgaan van een supra-individueel gevecht tussen goed en kwaad, dus ook boven en 

buiten de mens om. Ik realiseer me dat ik daarmee ook raak aan het metafysische en ik moet u 

bekennen dat ik daar voor mijzelf nog lang niet uit ben... 

 

Het is vooral de uiterst precaire balans tussen goed en kwaad – de neutrale basispositie en de 

twee kanten waarheen de schaal zich kan bewegen – die mij belang inboezemt. Laat ik – met 

Br:. Kris Roose – nog een maçonniek symbool gebruiken: ook in het ons zo vertrouwde 

pentagram komt die precaire balans tot uitdrukking. De ster hoeft immers maar één slag te 

draaien of de balans slaat naar de verkeerde kant door... 

 

Ik wil hier wel duidelijk stellen dat u het uiteraard niet met mij eens hoeft te zijn ten aanzien 

van mijn conclusie omtrent het bestaan van een neutrale basispositie. Ik wil u daarvan ook 

niet overtuigen – ik wil wel van harte met u compareren over dit fundamentele vraagstuk. Ik 

wil mijn kijk op het vraagstuk bieden en ik wil u vragen voor even met mij mee te gaan in 

mijn redenering over wat naar mijn idee de consequenties zijn van het aanvaarden van een 

neutrale basispositie. 

 

Als we daar namelijk vanuit mogen gaan, dan is voor mij als mens en als medemens de 

kernvraag wat ik in het werk kan en moet stellen om te voorkomen dat het de verkeerde kant 

uitgaat. Ik moet en zal er alles aan doen om geen instrument te worden van de verkeerde 

partij. 
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Voordat ik hier verder op in zal gaan, wil ik echter eerst nog een waarschuwing laten uitgaan. 

Een waarschuwing die ik persoonlijk zeer belangrijk vind. In het denken, handelen en nalaten 

binnen de context van goed en kwaad, is onze ratio van cruciaal belang. Maar... wat mij 

betreft kan en mag die ratio niet doorslaggevend zijn. Waarom niet? Omdat ik bang ben voor 

een wegverklaren van het kwaad – dat kunnen wij en dat doen wij ook vaak. Wij zijn zeer wel 

in staat om het kwaad te psychologiseren. Om bij voortduring ook excuses te vinden en aan te 

dragen. Ik vrees in dat verband voor een 'carte blanche' aan het kwaad. Maar de ratio kan en 

mag het kwaad wat mij betreft nooit wegverklaren. De Holocaust biedt ons het afgrijselijke 

symbool voor het menselijk vermogen tot het absolute kwaad. Daarvoor mag mijns inziens 

geen enkele verklaring of verontschuldiging bestaan of volstaan, anders dan dat dit het kwaad 

pur sang is – de ultieme verschijningsvorm van het kwaad. 

 

In mijn Leerlingbouwst:. verzuchtte ik overigens al: als de ratio niet doorslaggevend mag zijn, 

wat dan wel? Laat ik u in dit verband deelgenoot maken van een virtuele comparitie die ik 

voerde met een Br:. van het Grootoosten der Nederlanden, op het virtuele 

Vrijmetselaarsforum. Deze Br:. stelde mij een invalshoek voor die zich nog het beste laat 

omschrijven als een redenering binnen de piramide van Maslow: pas vanaf een bepaald 

niveau binnen de behoeftehiërarchie ontstaat ruimte voor goed en kwaad - of zoals deze Br:. 

het stelt: (ik citeer) “Goed en kwaad bestaan slechts in luxe, daar waar de mens zich 

vrijgesteld heeft van zijn natuurlijke strijd om het bestaan.” (einde citaat) Zonder meer een 

boeiende gedachte! Maar het laat voor mij de vraag open of je dan ook wel echt kunt stellen 

dat goed en kwaad eigenlijk niet bestaan. Het is boeiend, vind ik, om na te gaan wat er dan 

uiteindelijk toe leidt dat we binnen de genoemde luxe toch met concepten van goed en kwaad 

aan het werk gaan. Wat drijft ons daarin? Zelfs als het louter reglementering van de natuur 

zou zijn, dan nog ben ik nieuwsgierig naar de onderliggende beweegredenen. 

 

Ik worstel in dit verband ook wel met de rol van intentie, van doelbewust dingen doen - daar 

is de mens - denk ik - uniek in en dat brengt ons terug bij de ratio. Ik denk dat mensen 

doelbewust en met volle intentie kwaad kunnen doen en aanrichten - en gelukkig ook goed 

kunnen doen. Hoe werkt dat proces? En bestaat er niet toch ook het risico dat een mens een 

'speelbal' van het kwaad kan worden - de mens als middel, dus eigenlijk ondanks intentie?  

 

Maar nog veel belangrijker vind ik de vraag wat met dit alles te doen: hoe kan ik voorkomen 

dat dingen ontaarden? Ik geloof heel sterk in eigen verantwoordelijkheid - begin en eindpunt 

van ons handelen. Met welke middelen kan ik mijn eigen verantwoordelijkheid op de juiste 

manier voeden en sturen. En wat is "juist"? 

 

Helaas bestaat er voor mij geen enkele garantie dat het ultieme kwaad niet keer op keer 

opnieuw kan toeslaan. Dat mogen wij mijns inziens nooit vergeten en ook nooit laten rusten. 

Het blijven waken tegen een verkeerde doorslag is voor mij essentieel – het maakt deel uit 

van wie ik ben en waar ik voor dan wel tegen wil vechten. Het is daartoe van cruciaal belang 

dat ik, dat wij, bereid zijn en blijven om het kwaad daadwerkelijk onder ogen te zien. Want 

alleen dan kunnen we het bestrijden. Theoloog Ton van der Hoeven zegt dat wel fraai: (ik 

citeer) “De vertelling over het Koninkrijk zal ook altijd een verhaal moeten zijn over de strijd 

met het rijk van de duisternis.” (einde citaat) (“De duivel is niet van gisteren” In: Verlegen 

met het kwaad, Typisch vrijzinnig?, p. 14). 

 

Maar hoe herkennen we het kwaad? En minstens even belangrijk: hoe herkennen we het 

goede? Naar aanleiding van een prachtig artikel en gedicht van Rutger Kopland over de 

banaliteit van het kwaad, biedt hoogleraar en predikant Johan Goud een interessante 
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handreiking: hij stelt dat we het kwaad in zijn banaliteit moeten léren waarnemen. Want het 

kwaad schuilt veelal in kleine, in banale dingen. Omdat het kwaad signalen uitzendt die 

helemaal niet zo gemakkelijk zijn te herkennen, concludeert Goud dat wij een speciale 

alertheid moeten ontwikkelen en blijven voeden. (“Er gebeurt niets bijzonders en toch.” In: 

Verlegen met het kwaad, Typisch vrijzinnig?, pp. 41-42). Het kwaad schuilt in vele kleine 

dingen, in vele kleine verleidingen. Waarschijnlijk is dat ook een van de redenen waarom het 

kwaad in de bijbel op sommige plaatsen de naam “Legio” draagt. Vergelijk Marcus 5, vers 9, 

waar een bezetene zegt: “Nomen mihi Legio est, quia multi sumus”, oftewel “Mijn naam is 

legio, want wij zijn talrijk.” En toch moeten we leren om het te herkennen. Misschien biedt de 

Middeleeuwse gedachte dat de duivel in menselijke gedaante altijd ten minste één gebrek 

heeft, ons wel een houvast. Het kán opgemerkt worden, maar we moeten wel heel goed 

kijken! 

En ik geloof in het paar der tegendelen – ik zei u dat al eerder... En dus zit in mijn optiek niet 

alleen het kwaad in alles, maar ook het goede. Ze allebeí leren herkennen, stelt ons in staat om 

het gevecht te blijven aangaan. Of, zoals Zr:. Peerdeman van onze Zusterloge Pythagoras het 

zo mooi uitdrukt: we kunnen en moeten het kwaad zien als een uitdaging tot het goede... 

(vergelijk Ria Peerdeman in De gewassen hand en in Moord en Paradox). 

 

Voor mij draait het uiteindelijk ook om het voor altijd blijven zoeken naar en terugvinden van 

een verloren gegane heelheid. De ultieme heelheid van de schepping, die er wel degelijk is, 

maar waarop wij het zicht volstrekt zijn kwijt geraakt. Op die kleine en sporadische 

momenten na, waarop wij haar toch mogen zien en voelen. En dan heel kortstondig 

zielsgelukkig mogen zijn... 

 

De situatie waarin wij ons als mensen bevinden, is volgens mij uiteindelijk niet zonder hoop. 

Ik hecht zeer aan de woorden van Johannes 1, de verzen 4 en 5: “In het Woord was leven en 

het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft 

het niet in haar macht gekregen.” Zelfs in het diepste duister is er het licht en zelfs als alles 

dreigt fout te gaan, is er de belofte van vooruitgang en groei. Laat ons dus nooit opgeven, hoe 

moeilijk dat soms ook is.  

 

Er is een manier om hoopvol om te gaan met de spanning tussen goed en kwaad. En het Licht 

speelt daarbij voor mij een onmisbare rol. Ik wil dat voor u tot uitdrukking laten komen door 

de woorden van een couplet uit lied 118 uit de bundel Tussentijds: 

 

“Licht dat ons aanstoot in de morgen 

voortijdig licht waarin wij staan, 

koud, één voor één en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij alleen zo 

zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn.” 

 

Aangekomen bij het laatste gedeelte van dit bouwst:. wil ik u nu deelgenoot maken van een 

prachtige tekst, een prachtig lied van de Canadese zangeres en muzikante Loreena McKennitt. 

Het nummer heet “Dante’s Prayer” en het is te vinden op het album Book of Secrets uit 1997. 

Om de tekst zo meteen goed te kunnen volgen, heeft u een uitdraai van de tekst gekregen. Ik 
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wil de tekst hier graag integraal aan u voordragen. Daarna zal het nummer ten gehore worden 

gebracht: 

 

“When the dark wood fell before me 

And all the paths were overgrown 

When the priests of pride say there is no other way 

I tilled the sorrows of stone 

 

I did not believe because I could not see 

Though you came to me in the night 

When the dawn seemed forever lost 

You showed me your love in the light of the stars 

 

Cast your eyes on the ocean 

Cast your soul to the sea 

When the dark night seems endless 

Please remember me 

 

Then the mountain rose before me 

By the deep well of desire 

From the fountain of forgiveness 

Beyond the ice and the fire 

 

Cast your eyes on the ocean 

Cast your soul to the sea 

When the dark night seems endless 

Please remember me 

 

Though we share this humble path, alone 

How fragile is the heart 

Oh give these clay feet wings to fly 

To touch the face of the stars 

 

Breathe life into this feeble heart 

Lift this mortal veil of fear 

Take these crumbled hopes, etched with tears 

We’ll rise above these earthly cares 

 

Cast your eyes on the ocean 

Cast your soul to the sea 

When the dark night seems endless 

Please remember me” 

 

[Hier volgt het muzikale Bouwst:. “Dante’s Prayer” door Loreena McKennitt] 

 

Terug dan – aan het einde van dit bouwst:. – naar het begin en de titel ervan – want in onze 

eeuwige strijd tussen goed en kwaad en bij alle alertheid en enorme zelfwerkzaamheid die dit 

bij voortduring van ons vergt, blijft er mijns inziens altijd de hoop: de hoop op het goede, de 

hoop die ons in staat stelt onszelf, elkaar en het hogere ten diepste lief te hebben:  
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“Sarah [zegt:] 

De kaarsen in de kerken zijn ge- 

doofd, de lichten in de hemel 

Uitgedoofd, blaas het vuur aan 

Van het hart, dan zullen we 

Langzaam-aan gaan zien... we zullen 

Zien waar we eig’lijk zijn. En wij 

Zullen weten. Zullen weten. 

 

J.B. [antwoordt:] 

Nooit kunnen we weten. Hij 

Antwoordde mij als de... stilte 

Van een ster die als wij vragen 

Ons stil maakt... Nee, Sarah, nee! 

Wij zijn – en dat is al ons antwoord. 

Wij zijn, en wat wij zijn kan lijden... 

 

Maar... 

 

 Wat lijdt, heeft lief... 

 

     en de liefde 

Zal haar lijden weer beleven, 

Durft haar eigen nederlaag weer 

Aan, ’t verlies van alles weer te 

Dragen, weer opnieuw en altijd 

Weer opnieuw, in vrees, in twijfel, 

In onwetendheid, onbeantwoord, 

Weer en weer, met vóór zich ’t duister, 

Met het duister achter zich... 

En toch leven... toch liefhebben.” 

 

(Slotfragment versdrama in twee bedrijven van Archibald Macleish: J.B. ’s-Gravenhage, 

1959, pp. 137-138). 

 

Ik heb gezegd - zo moge het zijn. 

 

 

Zr:. Ingrid de Bonth 

Voorschoten, 27 april 2011 

ingrid-marlies@hotmail.com 

 


