Maandag 27 augustus
Achtste dag in de noveen tot de zalige Beatrijs
Prof. Vekeman, die de Vita van de Zalige Beatrijs vertaalde naar het Nederlands en een kenner is van
haar spiritualiteit, parafraseerde ooit de Zeven manieren van Minne n.a.v. een huwelijksviering. Deze
tekst opende voor mij de zeven manieren, die ik voorheen nauwelijks begreep. Het klonk als volgt :

De eerste manier is een begeerte en een verlangen. De begeerte is het vuur van de tederheid,
het verlangen is haar dauw en levenswater. Beide zorgen ervoor, dat de geliefden blijvend
hunkeren naar elkaar, omdat zij geen beslag leggen op elkaar en de ander steeds laten zijn
wie zij zijn. Dit verlangen mag rijpen en diepgang krijgen, onvermoede, nooit voltooide
diepgang, onder de stuwende kracht van het begeren.
De tweede manier is de onbaatzuchtige dienst aan de ander, zonder aanspraak op beloning
of vergoeding, ja, zelfs op wederkerigheid. De ander te mogen dienen, is het loon van de
grote liefde. Het is juist de belangeloosheid die het verrukkelijke van de wederkerigheid in de
liefde uitmaakt. Alleen het liefhebbend hart kan dit begrijpen. Zonder deze
onbaatzuchtigheid kan liefde niet bestaan. In haar vindt de liefde haar vrijheid.
De derde manier is het lijden van de liefde - en zonder dit lijden is er geen liefde. Het is de
pijn van het wachten op de wederkerigheid en het antwoord van de ander, als de liefde van
de ander zwijgt en niet terugstroomt. Dan slaat het uur van de weerhoudende liefde, het
hunkerend uitzien naar de wederliefde en daarbij de ander zijn tijd en zijn uur gunnen. Deze
manier van minnen maakt de liefde volwassen en onvergankelijk.
De vierde manier is de euforie, de zotheid en het feest van de liefde en deze maakt de
geliefden stapelgek van elkaar. Het zijn de momenten van pure passie, van niets anders meer
smaken dan de wilde en zoete lust van de liefde. Deze ervaring is onvergetelijk en opent
uitzicht op nieuwe en ongekende einders.
De vijfde manier is de ervaring van liefdes onuitputtelijkheid, van het onvermogen en tegelijk
het verlangen om blijvend smoorverliefd te zijn. Deze manier is de remedie tegen berusting,
vervlakking, sleet en vermoeidheid. Zij is de verterende gloed van de liefde. Zij is niet het
lijden van de liefde maar de ontdekking van de onuitputtelijkheid der wederkerigheid.
De zesde manier is liefdes spontaneïteit. Al het vorige heeft zijn plaats gekregen en men leeft
spelenderwijs de liefde met elkaar, zonder inspanning en zonder onderbreking. De geliefden
houden van elkaar zoals zij lucht inademen. De zesde manier is de volle rijpheid van de liefde,
die men soms bij echtparen aantreft. En meer geheimen heeft de liefde welhaast niet.
De zevende manier is het weidse landschap van het hart, waarin de liefde de geliefden niet
langer naar elkaar toetrekt en met elkaar verbindt, maar waar zij de beide geliefden doet
optrekken om eindelijk te achterhalen wie en wat nu eigenlijk de liefde zelf is. Want wàt de
liefde is, dat kunnen ze helder vermoeden. Maar wie de liefde is, dàt te achterhalen is het
grootste avontuur en slechts weinigen komen eraan toe. De zevende manier is de voltooiing
van de menselijke liefde, waar de geliefden samen binnengaan in liefdes onuitputtelijkheid.
Zalige Beatrijs
Wees onze voorspreekster bij de Heer en wil voor ons bidden.

