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“Waar zijn de rode rozen, waar?...” 

 

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

Vandaag vieren we de zomerzonnewende. Vandaag zijn we met 

elkaar op dat telkens terugkerende punt van kentering, van transitie. 

Wat opwaarts was, zal neerwaarts zijn. Wat neerwaarts leek, zal 

opwaarts blijken. De afgelopen periode hebben we ons naar buiten 

gericht, naar buiten gekeerd. Nu breekt opnieuw de tijd aan van 

inkeer en de terugreis naar onszelf. 

We zijn de afgelopen maanden tot volle bloei gekomen – of we 

hebben dat geprobeerd. De velden staan vol, de oogst is rijp. Het is al 

bijna tijd om de wijn te drinken. Maar ja, hoe kunnen wij nu opnieuw 

die overgang gaan maken? Hoe zorgen we ervoor dat we dat in 

vertrouwen kunnen doen – en met hoop en bezieling? Wat maakt dat 

een hoogtepunt niet meteen gevolgd zal worden door een 

dieptepunt? Hoe kunnen we de intrinsieke waarde en het 

diepgewortelde belang van de keerpunten ten diepste ervaren? 

Zonder de verwarring die op de loer kan liggen? Zonder de angst die 

zou kunnen voortkomen uit het loslaten van het vertrouwde en het 

toelaten en omarmen van het nu nog onbekende? 

Het is de dichter Leopold die deze vraag op indringende wijze heeft 

verwoord. Hoor hoe hij zich welhaast vertwijfeld afvraagt waar toch 

de vol bloeiende rozen gebleven zijn… 

– 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. 

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.J. Leopold, in: Verzameld werk. Amsterdam, 1951-1952) 

Ik moet u bekennen dat Leopolds existentiële vragen me sterk weten 

te raken, omdat de door hem gekozen symboliek de geblokte vloer zo 

tastbaar maakt, met alle dilemma’s die daar bij horen. Zijn 

constateren smeekt bijna om een zoektocht naar antwoorden. Juist 

nu wij opnieuw op een omslagpunt zijn aangekomen. 

Met de uitnodiging tot hernieuwde inkeer zo dichtbij, is het 

misschien wel eerst zaak om ons een veilige plaats te weten 

vanwaaruit we onszelf opnieuw durven gaan ontdekken. Onze eigen 

ruimte met getande rand. Die plek waar we onze ruwe steen 

opnieuw durven benaderen, bekijken, bewerken. Anders dan Leopold 

biedt Ingmar Heytze ons de roos als thuishaven en als bakermat; 



waar we onszelf mogen zijn, onszelf ook durven vergeven en bovenal: 

waar we adem durven halen… 

Roos 
Ik geef je een wereld om in te wonen. 
Hier zijn de beste plekken die ik ken, 
dicht bij elkaar: een huis, een wilde tuin, 
een bos, de zee – dat alles samen op een 
kleine planeet. Je kunt er altijd heen. 
 
Het huis heeft betere spiegels; ze laten 
je zien zoals je bent. Schrik niet, het went 
vanzelf. Je mag eten wat je wilt: in de tuin 
groeit alles wat je nodig hebt. 
 
Op goede dagen kun je wandelen in het bos 
dat alle bossen is, groot genoeg om uren 
door te dwalen maar klein wanneer je weer 
naar huis toe wilt, om als een roos te slapen. 
 
En om dat alles ligt de zee, die elke dag zal 
zijn als jij: soms woedend, donkergrijs, 
dan glad, sereen of wild en blij, doorzichtig 
blauw of peilloos zwart; een mooi, groot 
ademhalen onder de maan. 
 

(Ingmar Heytze: “Roos”) 

Straks zullen we met elkaar de Sint Jansrol gaan verbranden. Nog één 

keer zien wij om. Nog één keer staan wij stil bij wat in de voorbij 

gegane periode is gebeurd. De mooie dingen, de ontroerende 

momenten, de fragiele ontmoetingen, de onmacht ook, de wanhoop 

soms, het worstelen, het weer opstaan. We sluiten het op in ons hart, 

die veilige en gewijde schuilplaats. We geven het een plaats en we 

beginnen aan een nieuwe fase. Gelouterd door het vuur. Daar gaan 



straks onze namen – met alle vreugde en pijn van dien. Verbrande 

ervaringen als voedingsbodem voor nieuwe groei. Eva Gerlach zegt 

het pijnlijk mooi: 

(…) Iemand schreef zijn naam op 
mij dwars over de mijne, iemand begroef zich 
in mij daar waar ik niet wist 
dat ik er was. 
Daarna ontsnapte hij, daarna 
 
liet hij zich niet meer zien en ik stond in het licht, 
barstte wit uit mijn schors en spreidde mijn takken. 
 

(Eva Gerlach, fragment uit “Maar de mier dan”) 
 

En is het niet juist op het punt van omslag bij uitstek nodig om ons 

het nu indachtig te zijn? Het bestaan in dit moment? Het samenzijn 

op deze plaats, op dit uur – niet gister, niet morgen, maar werkelijk 

nu? Wat kunnen en zullen we putten uit dit moment? Wat ervaren 

we in dit ogenblik en wat zouden we kunnen meenemen naar 

morgen? “Leef nog even – ” klinkt de uitnodiging van Kouwenaar: 

rebuut 
Het is laat zoals ieder jaar, de tijd 
zit krap in zijn heden, vandaag 
is steeds weer geweest 
 
steek dus het licht aan 
dat de toekomst nog uitspaart, spreek 
het brood aan dat nog niet doof is, maak 
de taal waar achter zijn tekens, spel 
het vlees, stil de tijd, leef nog even – 

 

(Gerrit Kouwenaar: “rebuut”) 



Laten we samen leven. Laten we samen stiller worden. Langzamer 

misschien ook. Naar binnen zonder elkaar te verliezen. Laat de 

vragen maar gewoon komen – straks vinden zij zelf hun antwoord: 

Wandeling 
Onze gesprekken werden langzaam 
onze vragen beantwoordden we met kijken 
naar de langzame wereld om ons heen 
 
de dorpen en landerijen in de diepte 
de vogels bijna verdwijnend in de hemel 
 
we gingen zitten kijken naar deze prachtige 
onverschilligheid van de wereld 
naar de overbodigheid van onze vragen 

 

(Rutger Kopland, in: Toen ik dit zag, Amsterdam, 2008) 

 

Maar wie zijn wij eigenlijk? Ieder voor zich en met elkaar? Welke 

gemeenschap vormen wij en wat willen we bereiken – individueel en 

als groep? Wat betekent het als we zeggen dat we willen bouwen aan 

de Tempel der Mensheid? Hier zijn wij, op de toppen van de bloei. 

Wat gaan wij doen? Wat zullen we betekenen in de periode die voor 

ons ligt? Willen we dingen anders doen? De mensen en de wereld 

anders benaderen? Kunnen we iets nieuws beginnen? Iets wijzers, 

iets krachtigers, iets schoners? Moeten we misschien wel in verzet 

komen tegen wat niet goed is, wat niet klopt, wat niet getolereerd 

mag worden? Hoe doen we dat dan? Waar moeten we beginnen? 

Gaan we de hemel bestormen of leggen we kiemen? Of allebei? Of…? 

Ik vind in dit verband de constateringen van Remco Campert van veel 

waarde – het zijn beroemde woorden. Ik vind ze op een of andere 

manier passen bij ons – bij Ziggurat. Die groep mensen die zo divers is 



en die zo vaak een synergie laat ontstaan die ons ademloos en diep 

ontroerd kan maken. Ieder op zijn of haar eigen manier – telkens 

anders en toch telkens elkaar vindend. In eerlijkheid, in openheid, vol 

lading vaak, soms met wrijving, maar altijd gericht op werkelijk 

begrijpen en samen verder geraken. Misschien doen we wel wat 

Campert beschrijft – soms bewust en waarschijnlijk vaker nog 

onbewust: 

Iemand stelt de vraag 
Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden 
 
zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in z´n kop krijgt 
 
zoals brede rivieren 
met een kleine bron 
verscholen in het woud 
 
zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die de sigaret aansteekt 
 
zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een stem 
 
jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet 
 
en dan die vraag aan een ander stellen. 

 

(Remco Campert, in: Betere tijden, Amsterdam, 1970) 

 

 



Gewoon, omdat het anders kan en soms ook werkelijk anders moet… 

Overigens heb ik niet de indruk dat we geneigd zijn om daarbij de 

weg van de minste weerstand te kiezen. Ik moest dan ook glimlachen 

toen ik bij Ida Gerhardt recentelijk een korte tekst tegenkwam die 

mag gelden als een advies van de meester-beeldhouwer. Nu we ons 

toch weer zullen gaan richten op onze ruwe steen, wil ik u het advies 

van harte meegeven: 

Van de meester-beeldhouwer 
 
Kies wat uw beitel nìet bevalt: 
het bar graniet, het zwart bazalt 

 

(Ida Gerhardt) 

 

Ik begon dit Bouwstuk met de vraag hoe wij ons met vertrouwen 

kunnen voorbereiden op de tijd die nu aanbreekt. Hoe we gesterkt 

door de afgelopen maanden, de maanden die komen tegemoet 

kunnen treden. Ik vond diverse handreikingen in de teksten die ik 

met u deelde. Misschien kunnen zij ons tot proviand zijn voor de reis 

die we weldra zullen aanvangen. De reis terug naar binnen, met open 

ogen, open handen en een open hart. 

 

Zo moge het zijn! 

A:.M:., ik heb gezegd. 

 

9 juni 2014 P:.S:., O:. Voorschoten 

Zr:. Ingrid de Bonth 

Red:. A:.L:. Ziggurat, O:. Leiden 

http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl 
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Slottekst Red:. binnen sluitingsrituaal: 

 

Irish Blessing 

May the Longtime Sun shine upon you 

All Love surround you 

And the Pure Light within you 

Guide your way home 


