
,,En dit”, stond op het bordje in de Griekse tempel, ,,is het onbetreedbare gedeelte, 

het aditon, het heiligste van de hele tempel waar alleen de priester mocht komen.” 

Wat is dat dan,  de behoefte om precies dáár te gaan staan, in dat allerheiligste.  

Het heilige vraagt bijna om schennis – niet uit brutaliteit of gebrek aan respect, 

maar uit verlangen om er deel aan te krijgen. Wie weet zou er iets duidelijk worden 

als men toch achter het altaar ging staan, toch de voorhang opzij scheurde, de 

sarcofaag openmaakte, het wijwater opdronk, de onuitsprekelijke naam uitsprak. 

Misschien zou je dan voelen wat er zo heilig was, juist door het niet heilig te 

vinden. 

Misschien zou de hemel zich openen - desnoods in toorn.  

Op een vergelijkbare manier kun je  bijvoorbeeld in Frankrijk een kerk binnengaan, 

het is er donker, gezeefd licht valt door de gebrandschilderde ramen, het ruikt er 

vaag naar wierook en oude stenen,  er staat een bijbel open op een lessenaar. En 

dan kan het lijken, even, of je het kunt voelen. Of je er deel aan kunt krijgen. Aan 

wat het ook is dat daar bewaard wordt. 

 

Het is onzin natuurlijk, het heilige bevindt zich niet ergens waar je het op kunt 

zoeken, heilig is wat we heiligen. En als het gevoel van ontzag voor dat wat heilig 

genoemd wordt, ontbreekt, als je niet meer begrijpt wat dat woord te betekenen 

heeft – en er zijn dagen genoeg dat ik geen flauw idee heb – dan is er ook niets 

meer heilig. En dat kun je dan weer wel heel gemakkelijk als een verarming 

ondervinden.  

Het alledaagse kan soms zo bijzonder alledaags zijn. Altijd hetzelfde of steeds iets 

anders, drukte en gedoe, maar niets wat het gewone betekenisvoller maakt. En dat 

wil je soms wel, dat het leven betekenisvol is. Net zoals je soms opgetild zou willen 

worden uit je tijdelijkheid, niet om onsterfelijk te worden, maar om even als het 

ware buiten de tijd te kunnen kijken, leven, voelen. Daar waar geen tijd is maar 

eeuwigheid.  

Het alledaagse hoeft natuurlijk niet zo alledaags te zijn. Het is niet voor niets dat de 

katholieke kerk het huwelijk tot een sacrament heeft gemaakt, dus heilig heeft 

verklaard. Voor veel mensen die niet katholiek zijn geldt dat ook, zelfs als zo’n 

huwelijk op den duur geen stand weet te houden – zolang ze in het verbond 

leefden werd alles daardoor gekleurd, elke handeling wordt binnen die verbintenis 

gedaan en daarmee ook opgetild - als je het zo kunt of wilt zien. Vaak kun je dat 

alleen achteraf, jammergenoeg, zoals geluk ook vaak achteraf pas blijkt bestaan te 

hebben. Ook binnen het huwelijk – ik gebruik dat woord even voor elke intieme 

verbintenis – is de heiligheid vaak ver te zoeken en sta je mopperend de was op te 



hangen of loop je narrig door de regen met je boodschappen en je voelt helemaal 

niet wat je idealiter zou moeten voelen over samenzijn. Het is nodig om af en toe 

weer terug te gaan naar waar het mee begon, met een belofte, al of niet 

uitgesproken, om elkaar bij te staan, om je samen te voegen in iets groters en 

ouders, een orde die al bestond toen wij er nog lang niet waren. 

Dat wat je wilt ervaren, ervaar je vaak helemaal niet. In de kerk niet, noch in de 

concertzaal, zelfs niet bij het bezoek aan iemand die je dierbaar is – je gaat er heen 

in de verwachting iets mee te zullen maken, maar er gebeurt niets. Omdat je er te 

veel naar verlangde misschien, of omdat je niet zo ontvankelijk was om allerlei 

redenen, omdat je je niet kon openen voor dat wat je toe had kunnen vallen. Zoals 

je op een ander moment zo maar vanuit het niets getroffen kunt worden door een 

gezang of een gebaar en ineens de grote betekenis ervan kunt ondergaan.  

Want dat is dus blijkbaar wat we willen.  

 

Er zijn mensen genoeg die van iets zeggen ‘dat is mij heilig’ en die dan bedoelen: 

daar ga ik niet wegwerperig over doen, dat is iets dat ik in ere wil houden. Waarin ik 

geloof.   

Dat is één kant van de zaak: het heilige zoals je dat voor jezelf ervaart. Een ander 

aspect is het heilige dat je deelt of deelachtig wordt. Dat gebeurt als je met anderen 

samen een rituele handeling uitvoert, bijvoorbeeld het opstaan als de  dode wordt 

binnengebracht bij een begrafenis, het zingen van het Wilhelmus op 4 mei, het ‘ja’ 

zeggen tegen iemand ten overstaan van een beambte – dat zijn allemaal rituelen die 

een handeling, de handeling van het begraven, het gedenken, het trouwen – kracht 

bij zetten, die die handeling optillen boven het alledaagse. Er wordt extra zorg aan 

besteed.  

 

In Trouw werd enige tijd geleden de vraag opgeworpen of wij de natuur anders 

zouden behandelen als we weer in staat zouden zijn haar als heilig te beschouwen. 

Echt heilig: onaanraakbaar, angstaanjagend. Maar, zo schreef de auteur, ‘het heilige 

is niet los verkrijgbaar’. Je kunt iets niet zomaar in het wilde weg heilig noemen, 

daar hoort een heel systeem bij, een cultuur, een opvatting. 

En de bereidheid om bang te zijn, ook al volgt er niet meteen een vreselijke straf. 

Bang voor de schennis zelf, voor de verstoring van een systeem waarin de dingen 

betekenis hebben – want daar ergens moeten we het toch zoeken. Het 

betekenisvolle is betekenisvol omdat het deel uit maakt van een ordening, een 

hogere orde liefst, die we als onaantastbaar beschouwen.  



De dichter  Willem van Toorn schreef eens een gedicht onder de titel ‘Noli me 

tangere’ ‘Raak me niet aan’ – dat zijn de woorden die Christus uitsprak toen Maria 

Magdalena hem na zijn dood in de tuin zag en verlangend haar hand naar hem 

uitstrekte. In het gedicht van Van Toorn gaat het over een grootvader die hovenier 

is en opgaat in zijn tuin, perken, kassen en bloemen. Hij leert zijn kleinzoon iets 

over betekenis en dat gaat zo: 

 

‘Jongen’ zegt hij en leert mij het aanraken 

met één vinger van het kruidje-roer-me-niet 

diep in de vochtige kas. En dat je niet 

de ontroering moet uitputten door herhalen. 

 

Betekenis van namen. Achter mijn rug 

herstelt hij vol geduld het losgerukt 

spinnenweb over het holle tuinpad. 

 

Omdat de wereld heel moet zijn. 

 

In dat gedicht over iets gewoons, grootvader en kleinzoon in de tuin, wordt precies 

gezegd wat het gewone boven de alledaagsheid uit tilt: aandacht allereerst – heel 

voorzichtig het kruidje-roer-me-niet aanraken dat niet voor niets nu juist zo heet. 

‘Raak me niet aan’ heet dat plantje, en wie het toch doet voelt dat hij aan iets 

werkelijk onaanraakbaars komt. Het effect daarvan gaat verloren als je het steeds 

opnieuw doet – je moet de ontroering niet uitputten, het heilige niet banaliseren 

door het gewoon te maken.   

En de grootvader herstelt het losgerukte spinnenweb over het tuinpad.  ‘Omdat de 

wereld heel moet zijn’ – dat is onderdeel van het verlangen naar het heilige, dat de 

wereld heel moet zijn. Dat er een ordening moet bestaan waarnaar sommige 

handelingen, woorden, momenten verwijzen en altijd verwezen hebben. En door 

daar met elkaar in te geloven, dragen we onszelf en elkaar verder. Zo maken we de 

wereld heel. Af en toe. Voor even.  


