
  

    
Het paradijs 

droom van stilte 
 
Is de titel van het gedicht dat een volledige bundel omvat. Het is geschreven door schilder en 
dichter Theo Ettema. In dit gedicht wordt het paradijs beschreven als een gesprek met een 
eeuwige geliefde. De dichter spreekt haar innerlijk toe in een droom van stilte.  
Het is precies dit gedicht dat componist/gitarist Marcel Verheugd inspireerde tot een  
verrassende 25  minutendurende compositie.  Hij zegt hierover:  
 
“De uitstraling van het gedicht is zo tijdloos krachtig en tegelijkertijd zó van deze tijd dat er 
wel iets mee moest gebeuren. In het gedicht is sprake van een sterke verwachting zonder dat 
deze ingelost wordt. Juist deze spanning wilde ik muzikaal zo indringend mogelijk 
uitwerken”. 
 
Een essentieel thema in het gedicht is:  
‘De hele tuin, jouw paradijs van welkom ademt liefde’.  
Deze woorden dragen de muziek tot een hoogtepunt. Je zou ook kunnen zeggen dat de muziek 
de woorden verdiepen. De muziek begint klein en zacht. Er is sprake van een ontwaken en 
barst met toenemende verwachting vlak voor het einde uit in een apotheose. Hierna is het 
gewoon goed. ‘Ze hoeft alleen nog maar te komen……’.  
 
De paradijs-compositie omvat zang, akoestisch gitaar, cello, fluit/shakuhachi en 
vibrafoon/percussie. Het wordt uitgevoerd door 5 musici. Maar ook huist in het stuk de 
mogelijkheid tot een orkestrale uitwerking. Die verwachting roept het zeker op. Van belang 
lijkt dat het stuk op speciale plekken wordt uitgevoerd, om aan te geven dat het paradijs 
overal te beleven is. Maar ook om de muziek steeds als nieuw te ervaren door inspirerende 
akoestiek of omgeving. De zetting in openlucht zal ook zeker een veel gekozen optie zijn.  
 
Het afgelopen jaar heeft Theo Ettema getracht het paradijs vorm te geven met verf op linnen 
in een serie schilderijen. Het  paparadijs laat zich niet vangen, enkel raden. De serie ‘het 
paradijs’ omlijst de muzikale uitvoering op zaterdag 6 oktober in Galerie Groeneveld.  
 
Mensen die in het Paradijs geloven zullen intens genieten. Mensen die hier niet meer in 
geloven moeten zeker komen. 
                            

 


