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Bouwst:. Zr:. Ingrid de Bonth (Red:.) 
ter gelegenheid van het Winter Sint Jan 2014 

van de A:.L:. Ziggurat, O:. Zoetermeer 
19 december 2014 P:.S:. 

 
“Maar de nacht had het naderende Licht niet herkend…” 

 
 
A:. M:., W:. Bb:. en Zz:., 
 
Eén keer per jaar, op de eerste zaterdag van december, vindt er iets heel 
bijzonders plaats. Iets heel indringends ook. Op die dag – nu al meer dan 
vijfentwintig jaar – verenigen zich vrijmetselaars uit alle loges en obediënties, 
veelal uit België, soms ook uit Nederland, in voormalig concentratiekamp 
Breendonk bij Antwerpen. Samen met onze Achtbare Meester en op het spoor 
gebracht van deze intense samenkomst door onze Vlaamse Broeder Nico 
Spanoghe, maakte ik de herdenking die op die dag plaatsheeft, nu twee maal 
mee, zo ook dit jaar. 
 
De herdenking wordt bewust gehouden in een tijd van het jaar dat het vaak en 
veel regent. Grauwheid, kilheid en neerslag passen bij deze gelegenheid. De 
herdenking is ook vroeg in de ochtend – zij vraagt van ons een heel vroege 
aanreis. De gang door het kamp is een oncomfortabele – zij vraagt van ons een 
fysieke belasting. Maar bovenal een mentale en emotionele… 
 
Al meer dan vijfentwintig jaar zorgen de Broeders van de A:.L:. Het Truweel in 
het O:. Antwerpen voor een buitengewoon integere, de adem vaak benemende 
en zeer diepgravende ceremonie. Ik zeg diepgravend, maar diepwoelend is 
misschien een betere woordkeuze: er wordt in ons als mensen iets dramatisch 
omgewoeld tijdens deze rondgang. Meer dan tweehonderd Broeders en 
Zusters trekken in telkens drie rijen naast elkaar door het kamp. Broeders met 
witte handschoenen aan leiden ons woordeloos langs alle plaatsen. En 
wanneer we stilstaan zijn er teksten, is er muziek, wordt er gezongen: woorden 
van onbegrip, strijdliederen, brieven van geliefden die elkaar nooit meer zullen 
omhelzen. 
 
In één van de barakken vragen we onszelf af in hoeverre de mens zich kan 
realiseren dat hij of zij zomaar een speelbal kan worden van het kwaad. Dat het 
zomaar de verkeerde kant kan uitgaan. Dat wij zomaar een rader kunnen 
worden in een afgrijselijke machine. En dan klinkt die ene zin: “Maar de nacht 
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had het naderende Licht niet herkend…” Zij dreunt mijn hart binnen met een 
enorme kracht. Niet herkend! Niet herkend. Niet herkend… 
 
We lopen verder. We staan stil. We lopen verder. We leggen kransen. We staan 
stil. We lopen verder en dan… Dan zijn we plotseling samen in een grijze 
ruimte. Op de muren staan de namen van alle mensen die in dit kamp zijn 
omgekomen. In het midden staat een kille zuil voor ieder concentratiekamp dat 
uit de afgrijselijke machine voortkwam. En daaromheen vormen wij de 
Broeder- en Zusterketen. Het Guldenboek wordt voorgelezen. De eerste 
Broeders bevestigen hun aanwezigheid. Maar dan blijft het plotseling stil. Stil 
bij iedere volgende naam die wordt opgenoemd.  
 
“Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
Laat mijn naam zijn als een keten. 
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
o, noem mij bij mijn diepste naam. 
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.” 
 
Neeltje Maria Min’s hartekreet echoot in mijn hoofd. Bevestig mijn bestaan! 
Laat weten dat ik heb geleefd. De laatste Broeder van het Guldenboek – hij die 
nog is - kan slechts stamelend en fluisterend antwoorden… 
 
Wij staan in de keten. De keten van namen. En zacht klinkt nu het negentiende-
eeuwse strijdlied Le temps de cerises: 
 
“J'aimerai toujours le temps des cerises, 
C'est de ce temps-là que je garde au cœur 
Une plaie ouverte 
Et Dame Fortune en m'étant offerte 
Ne saura jamais calmer ma douleur 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur.” 
 
“Ik zal altijd houden van de kersentijd 
Het is de tijd die ik in mijn hart bewaar, 
Een open wond. 
En Vrouwe Fortuna, als ze mij wordt aangeboden 
Zal nooit mijn pijn kunnen verlichten. 
Ik zal altijd houden van de kersentijd 
En de herinnering die ik bewaar in mijn hart.” 
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De maker van deze tekst schetst ons een complex beeld van vreugde en 
verdriet en hoe zij voor hem nooit losgekoppeld zullen zijn: maar al duurt de 
kersentijd niet lang, zonder haar zou ik niet kunnen leven… 
 
Daar is weer die zin die mijn wezen is binnengedrongen: “Maar de nacht nad 
het naderende Licht niet herkend…” Hoe kan dat toch? Hoe kan het Licht 
onherkend blijven? Waarom wordt het niet gezien? Niet gevoeld? Niet 
aangegrepen? 
 
We bevinden ons in de donkerste tijd van het jaar. Het Licht wordt omsloten 
door het duister en het duister lijkt de overhand te nemen. Maar krijgt het dat 
ook? Hoe herkennen wij het Licht? Wat moeten wij doen? Waaruit blijkt het 
Licht? Laat toch ons hart de schreeuw van het Licht blijven herkennen. Laten 
wij ons streven naar het Licht toch nooit vergeten. Nooit opgeven. Geef ons de 
herkenningstekens die we nodig hebben. Zodat wij het blijven zien, toch voelen 
en telkens opnieuw wél aangrijpen. 
 
Is het erg dat ons dat wellicht op een vreemde weg brengt? Dat ons dat doet 
aanmonsteren op een onbekend schip? Dat het van ons vraagt om een nog niet 
gekende ster te volgen, terwijl we moeten klimmen op de merkwaardigste 
ladder die er bestaat? Nee… Dat is niet erg. Het is nodig. Laten boot, kust, wind, 
ster en ladder maar onze herkenningstekens zijn, op weg naar ons peilloos 
doel. Want terwijl we zo samen op weg zijn, kunnen we het Licht laten 
doorbreken – in ons diepste wezen. Zodat het van ons uit kan gaan: turning 
flesh and body into soul… 
 
“We're sailing on a strange boat 
Heading for a strange shore 
Carrying the strangest cargo 
That was ever hauled aboard 
 
We're sailing on a strange sea 
Blown by a strange wind 
Carrying the strangest crew 
That ever sinned 
 
We're riding in a strange car 
We're followin' a strange star 
We're climbing on the strangest ladder 
That was ever there to climb 
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We're living in a strange time 
Working for a strange goal 
We're turning flesh and body 
Into soul” 
 
En deze keer regende het niet in Breendonk. De lucht was blauw en de zon 
scheen. Was dat onbetamelijk? Nee – het was de hoop die wij nodig hebben 
om door te gaan… 
 
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, 13 december 2014 P:.S:. 

http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl/


5 
 

Bijlage bij Bouwst:. Zr:. Ingrid de Bonth (Red:.) 
ter gelegenheid van het Winter Sint Jan 2014 

van de A:.L:. Ziggurat, O:. Zoetermeer 
19 december 2014 P:.S:. 

 
 
 
Waterboys:  Strange Boat 
 
 
We're sailing on a strange boat 
Heading for a strange shore 
We're sailing on a strange boat 
Heading for a strange shore 
Carrying the strangest cargo 
That was ever hauled aboard 
 
 
We're sailing on a strange sea 
Blown by a strange wind 
We're sailing on a strange sea 
Blown by a strange wind 
Carrying the strangest crew 
That ever sinned 
 
 
We're riding in a strange car 
We're followin' a strange star 
We're climbing on the strangest ladder 
That was ever there to climb 
 
 
We're living in a strange time 
Working for a strange goal 
We're living in a strange time 
Working for a strange goal 
We're turning flesh and body 
Into soul 


