
Verloren paradijs 

!
Wie droomt er niet van een volmaakte wereld? Een wereld die ‘heel’ is, of ‘heilig’ om 

een term te gebruiken die aan dit woordje verwant is. Vraag tien mensen wat heilig 

voor hen is en negen komen met absolute waarden aanzetten als ‘de 

onaantastbaarheid van het menselijk leven’ of ‘vrede en gerechtigheid voor 

iedereen’. Volgens mij wortelen die mooie idealen ten diepste in een onbewuste 

heimwee naar je onschuldige, paradijselijke kindertijd, toen je nog helemaal 

onbevangen op kon gaan in fascinerende dingen die je meemaakte. Bij mij is dat niet 

anders. Zo heeft mijn katholieke opvoeding onuitwisbare sporen nagelaten, ook nu ik 

kerkelijk aan de zijlijn sta. Heiligenbeelden, de geur van wierook en de prachtige 

kleuren waar ik mee opgroeide, roepen nog steeds iets vertrouwds van vroeger bij 

me op. Maar als kind was ook de natuur voor mij een wondere wereld. Mijn ouders 

namen me al op heel jonge leeftijd mee de bossen in en fietsten met me langs 

rivieren en door wijdse landschappen. Als ik daar weer kom, maakt dat vaak weer het 

kind in me los. Dat alles heeft me er van overtuigd dat wat voor mij ‘heilig’ is, 

teruggaat op indringende ervaringen uit mijn kindertijd. Sprak Jezus er ook niet over, 

toen hij zei: “als je niet wordt als een kind, zul je het koninkrijk van de hemel niet 

binnengaan”? Maar ja, hoe doe je dat, nu ja allang niet meer het argeloze wezentje 

bent, dat je ooit was? Hoe haal je weer iets van dat ‘verloren paradijs’ terug? En 

waarom zou je dat willen? Hier steken de bekende kernvragen de kop op: waar 

komen we vandaan en waar gaan we naartoe? Verstandelijk daarop ingaan leidt tot 

niets. En dat wordt alleen maar erger naarmate je ouder wordt. Immers, ‘het verstand 

komt met de jaren’, zo wordt wel gezegd. Daarmee zakt het kind in je steeds verder 

weg. Misschien moet je dat verstand juist op nul zetten en weer helemaal open en 

ontvankelijk voor alles worden, zoals toen je nog klein was. Dat hebben ‘mystici’ als 

Jan van Ruusbroec en Teresia van Avila, grote geestelijke leraren uit de christelijke 

traditie, goed begrepen. Zij ontdekten dat je innerlijk helemaal ‘leeg’ moet worden om 

de werkelijkheid te ervaren zoals die in diepste wezen is: een volmaakte eenheid. Je 

kunt dat ook ‘God’ noemen. Was ik als kind ook niet vaak ‘leeg’, en raakte ik 

daardoor juist helemaal vervuld van alles? Dat herinnert me aan een vluchtige 

ontmoeting, laatst in de trein. Tegenover me kwam een man zitten die er een beetje 

leeftijdloos uit zag. Hij kon dertig zijn, maar net zo goed achter in de vijftig. Aan z’n 



kleding en lange haar te zien, leek hij zo uit de jaren zestig naar het heden te zijn 

gestapt. Hij ontdekte dat ik het boek Siddhartha van Hermann Hesse bij me had, een 

vertelling over de spirituele zoektocht van een Indiase jongen in de tijd van Boeddha. 

Zijn ogen begonnen te fonkelen. We raakten aan de praat en hij vertelde over de tijd 

die hij als twintiger in India had doorgebracht, op zoek naar de zin van het bestaan. 

Kort voordat ik moest uitstappen, vroeg ik hem wat nu het belangrijkste was wat hij er 

geleerd had. Zijn antwoord was kort en krachtig: “Wees volledig! Je kunt alles willen 

en niets, ‘vol’ en ‘leeg’ willen zijn, maar uiteindelijk moet je de uitersten overstijgen. 

Je moet met andere woorden ‘vol-ledig’ worden.” Bij het uitstappen riep hij me nog 

na: “Wees volledig meisje!” Daarmee gaf hij in eigen woorden weer wat alle oosterse 

spirituele meesters zeggen. Maar zo compact en gemakkelijk om te onthouden had 

ik het nog nooit gehoord. Misschien worden onze dromen over het ‘heilige’ wel 

realiteit als we alles loslaten en ‘volledig’ durven zijn.


