
Désanne van Brederode - Hoe relevant is Teresa van Avila voor ons mensen vandaag? 

 

Geachte aanwezigen, 

21 jaar geleden, in de zomer van 1994, kwam ik op een zonovergoten zondagmorgen één van mijn 

beste vrienden tegen, op de brug die de overgang tussen Amsterdam-Oost en de wijk 

Watergraafsmeer markeert. Mijn vriend fietste richting centrum, ikzelf liep naar mijn nieuwe etage, 

in een straat net achter deze brug. Ik had er al een flinke wandeling op zitten, begonnen om half vijf 

’s nachts: mijn toenmalige nieuwe liefde had het ochtend willen zien worden in een park in de buurt. 

Samen met mij. We hadden gepraat, gekust, gerookt, we hadden naar de vogels geluisterd, naar de 

echo van onze voetstappen door stille straten, we hadden schemer, dageraad en de opkomende zon 

bewonderd, de dauw gevoeld, het toch al onwaarschijnlijke groen van bomen, struiken en gras 

aldoor groener zien worden, de volle geuren van de bloemen opgesnoven zoals woestere party-

gangers elders cocaïne, en ik meen dat we tenslotte ergens koffie hadden gedronken, zwijgend van 

genot. Of ik het me goed herinner, weet ik niet. Het kan ook zijn dat ik gewoon bij hem vandaan 

kwam, en dat we de ochtend in het park een andere keer hebben beleefd.  

Wat ik me in ieder geval nog te binnen kan brengen, is de aan opluchting grenzende blijdschap die ik 

voelde toen ik mijn goede vriend dus zomaar tegenkwam. Alsof hij mijn beschermengel in eigen 

persoon was. Hij merkte het meteen. Ik zal hem vast en zeker veel te enthousiast hebben begroet, 

een uitbundig, ongecontroleerd kwispelstaarten, vanzelfsprekend zonder staart. ‘Wat is er met jou 

aan de hand?!’ 

‘God, Axel, wat heerlijk om je hier te zien. Ik ben aldoor zo bang dat ik mezelf… dat ik mezelf iets zal 

aandoen. Kun je alsjeblieft met me mee naar huis gaan en daar nog even bij me blijven?’ Ik haastte 

me eraan toe te voegen dat ik niet depressief was, zelfs niet somber – maar dat had Axel ook al door. 

Het omgekeerde was aan de hand. Het geluk was me teveel. Natuurlijk speelde het slaaptekort me 

parten, maar dan nog: het kwam dezer dagen aldoor maar terug, een diep verlangen om er een 

einde aan te maken. Een typisch geval van ‘ondraaglijke lichtheid van het bestaan’, waarbij ‘licht’ dan 

geen aanduiding was voor extreem niet-zwaar, maar voor licht als in: extreem niet-donker.  

Mijn leven was bijna te mooi, te gelukkig, zelfs de kleinste alledaagse handelingen beleefde ik intens, 

ik was verliefd, niet alleen op die ene jongen die ook op mij verliefd was, maar op alle muziek die ik 

hoorde, zelfs de liedjes in de supermarkt konden me opeens tranen bezorgen, ik las aldoor maar 

prachtige filosofische teksten, en in een conversatie tussen bijvoorbeeld trambestuurder en 

passagier hoorde ik poëzie van de diep existentiële soort, getoonzet in fonkelend absurdisme.  

Na het verbreken van een verloving, na bijna drie jaar samenwonen, had ik wroeging, schuldgevoel, 

schaamte, heimwee en de angst om alleen te zijn redelijk overwonnen, mijn fobische angst voor het 

donker was weg, ik durfde ook na zonsondergang de straat weer op (geheel onverwachts, zonder 

enige vorm van therapie) en met al deze gloednieuwe bewegingsvrijheid wist ik me amper raad. En 

dan was ik me nog maar nauwelijks bewust van de zegeningen die de nabije toekomst nog in de hand 

hield – maar misschien had ik daar al wel een vermoeden van.  

Mijn vriend Axel, muzikant en zelf ook bekend met wisselende, heftige stemmingen, vond het 

gelukkig niet vreemd, en anders acteerde hij op dat moment buitengewoon geloofwaardig dat het 

hier om een soort griepaanvalletje van de ziel ging. Niks om je druk over te maken. Even een 

boterham en inderdaad een middag bijslapen, en de doodswens zou wel weer overwaaien. Wat 

inderdaad het geval bleek te zijn, maar dat had u al afgeleid uit het feit dat ik hier sta en niet-niet sta.  

Dat ik de laatste tijd weer veel aan deze gebeurtenis, deze  indringende gemoedstoestand moet 



denken, heeft zeker te maken met Joost Zwagerman, die onlangs in deze stad een einde aan zijn 

leven maakte. Maar ook met Teresa van Avila. Niet omdat laatstgenoemde suïcidale trekken bezat 

(hoewel ze als jong meisje wel stuntte, in de hoop op een snelle rit richting hemel), maar omdat ze 

wist dat juist het ervaren van ultiem geluk en liefde een pijnlijke aangelegenheid is.  

Terwijl de hemel op aarde wordt ontsloten, dringen zich afgronden op die lijken te smeken om een 

sprong, de wereld, de tijdstroom en het eigen leven uit. De genade is niet te torsen. Het lichaam 

siddert niet van verlangen, maar loopt over van een teveel en die stroomt houdt maar niet op.  

Alsof de kraan is lam gedraaid.  

Je spoelt erin weg, en, al is dat een paradox, diept er voor het eerst je ware, liefhebbende zelf in op.  

Een geluk dat dus nauw samenhangt met zelfverlies. Maar niet met zelfverlies zonder meer.  

Niet met aangename, misschien wel lang verhoopte of zelfs actief gezochte ego-loosheid. Het gaat 

niet om een New-Age-achtige, extatische ervaring van samenvallen of van eenwording met de gehele 

kosmos, van oplossen in het niets, in het totaal witte vlak, in het licht; ik doel op het soort zelfverlies 

dat per ongeluk daar optreedt, waar je gegrepen bent door één ander mens, door een situatie, een 

kunstwerk, of, als het niet zo vaag zou klinken: door het leven zelf.  

Het is een zelfverlies dat optreedt, niet waar je de wereld met hoogstaande meditatieve motieven de 

rug toekeert, maar juist daar waar de ander, of het andere, de liefde zelf, je ongewild zó raakt, al je 

zintuigen beroert, dat je aan niets anders meer kunt denken, dat je denken er van doortrokken raakt,  

dat je niets anders meer wilt dan ruimte maken voor die liefde - en daarbij al doende ontdekt dat je 

plotseling bevrijd bent van eigen zorgen en bekommernissen, van grote angsten en alledaagse 

vreesjes, en niet meer gebukt gaat onder je eigen beperkingen en al dan niet gefrustreerde 

verlangens.  

De liefde kwam als een dief in de nacht en stal je hart. Daardoor ben je niet opeens harteloos 

geworden, integendeel: juist nu je hart gestolen is, (of beter nog: wordt bezet)  merk je dat je één en 

al hart bent, en één en al liefde lijkt te kunnen worden.  

Het is in één zinnetje samen te vatten, en ik leen die uit een nummer van de band Depeche Mode 

waar ik al dertig jaar een liefhebber van ben.  

‘It’s only when I lose myself in someone else, that I find myself.’  

 

Het ligt voor de hand om dit soort mystiek te verbinden met erotiek, en het meest volkomen 

moment van zelfverlies met het orgasme. Het werk van Teresa van Avila is nogal eens vanuit dit 

Freudiaanse paradigma beschouwd en geanalyseerd. Interessant, daar niet van, maar wie uitsluitend 

aandacht heeft voor haar levendige beschrijving van haar lusten, smarten, pijnen en vervoeringen, 

miskent haar aardse, praktische en relationele instelling. 

Hoewel er voor het kunnen beleven van een orgasme zeker overgave nodig is, wil dit nog niet zeggen 

dat het omgekeerde waar is, en dat overgave altijd leidt tot een orgastische of althans extatische 

ervaring. Tot een tijdelijke verheffing, tot een roes. Godzijdank niet. Want in die roes vergeten we 

niet alleen onszelf, maar ook de ander, de geliefde. 

 

Vier en een half jaar later, op mijn 28ste, werd ik moeder, waardoor ik nu kan zeggen: de beschreven 

liefdesstemming vertoonde, achteraf bezien, meer gelijkenissen met de uren en dagen na de 

bevalling, dan met de minuten voor, tijdens en na een orgasme.  

Het is een cliché, maar bij de geboorte van je eerste kind word je zelf ook nieuw geboren. Opeens 

ben je voor de rest van je leven iemands vader of moeder, iemands ouder. Dat is een onomkeerbare 

verandering in je identiteit. En daarbij wordt er niet alleen iets aan je toegevoegd, een nieuwe rol 



erbij - er wordt ook iets van je afgenomen. Een bepaalde mate van vrijblijvendheid, van 

onbepaaldheid.  

Er is dankbaarheid, er is een overmaat aan zorg en liefde die je op die manier misschien nog niet 

kende van jezelf, en daarbij rijst meteen de vraag, onuitgesproken, maar indringend voelbaar: “Kan ik 

dit waarmaken? Wie is deze ander die is toevertrouwd aan mijn zorg, en hoe kan ik die ander zó 

liefhebben, dat hij kan uitgroeien tot een vrij persoon die zijn talenten kan ontplooien en gelukkig 

kan worden op de manier die niet ik, maar die hij verlangt?”  

Uiteraard kun je jezelf die vragen ook al stellen ruim voordat je werk maakt van een abstracte 

‘kinderwens’ – maar dan blijven het toch theoretische, hypothetische morele vragen.  

Eenmaal ouder van dit bijzonder raadsel, wens je, bid je dat je geen fouten zult maken, en dat er, 

waar je ze wel maakt, dan tenminste sprake is van voortschrijdend inzicht en van de mogelijkheid om 

missers te herstellen. Terwijl je, en dat is nu precies de pijn, eigenlijk al weet dat dit ijdele hoop is.  

En dat je het  ook bij een tweede kindje niet een stuk beter zult gaan doen, simpelweg omdat dit 

weer een heel andere persoon zal zijn.        

 

Mijn kortstondige, verwarrende doodsverlangen van jaren terug, kwam voort uit een diep beleefde 

dankbaarheid voor een liefde waarin ik opeens aan mezelf voorbij bleek te kunnen leven. Stralend, 

warm, onbevangen, vrij, één en al hart – en de vrees deze liefde in het vervolg niet wáár te kunnen 

maken.  

Ik leed niet aan bindingsangst, verlatingsangst, voelde geen voorbarige pijn om het afscheid, het 

verlies van het fijne gevoel, nee, ik wilde er op het hoogtepunt ‘in’ blijven, en ik wilde dit 

overlopende hart in mijzelf vasthouden, ruim voordat zou blijken dat ik die liefde in het dagelijks 

leven nog voor geen millimeter vorm, gestalte zou kunnen geven. Ik twijfelde niet aan de liefde die 

mij zomaar, voor niets, geschonken werd, maar wel aan mijn eigen vermogen tot schenken. Tot 

aandacht schenken. Tot dienen misschien wel. Ik verlangde niets meer, maar ik had de indruk dat er 

nu iets van mij werd verlangd, (dus niet ‘terugverlangd’) door niemand of niets anders dan dit 

nieuwe hart in mij, en ik vreesde dat deze vraag te groot was om te kunnen beantwoorden.  

Ik zou zeker door de mand vallen vroeg of laat. 

En dat zag ik precies even helder als alle schoonheid rondom mij.  

Juist in de liefde lichten je tekortkomingen, nalatigheden en nare trekken, je hypocrisie, je 

bezitterigheid, je leugentjes en je ijdelheden soms oogverblindend op en zelfs als je daarbij durft te 

geloven dat degene die jou liefheeft ze je al op voorhand niet lang zal kwalijk nemen, is er toch die 

pijn: ik wil deze volmaakte liefde zo graag volmaakt beantwoorden en vervullen, ik voel me er 

schatplichtig aan, maar verdomme, ik heb daar het talent, het genie niet voor. 

Deze kleinheid, deze gebrekkigheid voelen, kan maken dat je, ruim voordat je ergens aan bent 

begonnen, het liefste ter plekke door de grond zou willen zakken.  

En dat was wat ik beleefde, op die  stralende ochtend in 1994. Hoogmoed, overmoed, gehuld in de 

ontroerende verpakking van  besef van eigen nietigheid en ontoereikendheid. Prachtig zelfverlies-in-

de-ander, maar daarbij de huiver dat je die ander toch nooit genoeg zult kunnen geven.                         

Kortom: ik leek op dat moment vrij, maar in werkelijkheid werd ik in beslaggenomen door 

perfectionisme, faalangst en smetvrees.  

Ook al scheen de wereld, al scheen mijn eigen leven me toe als een gul, overdadig totaalkunstwerk, 

één kleine toevoeging eraan zou alles weer kunnen verprutsen.  

Nu hoeft dat bij een kunstwerk geen probleem te zijn. Je kunt er immers opnieuw aan beginnen. In  

relaties kan dat niet. De vlekken en beschadigingen die je de band of de ander onbedoeld toebrengt, 



laten zich misschien nog wel een beetje camoufleren of repareren door je excuses te maken en uit te 

leggen vanuit welke intenties je deed wat je hebt gedaan – maar je bent en blijft daarbij overgeleverd 

aan de ander. Die alleen kan de schade beoordelen, die alleen kan beslissen of hij überhaupt 

reparatie toelaat, die alleen kan op den duur vaststellen: ‘Ik kan je vergeven, maar vergeten zal ik dit 

nooit, daarvoor zijn de littekens te groot.’  

En dit overgeleverd-zijn-aan-de-ander is misschien nog wel een verschrikkelijker gedachte, dan die 

aan je eigen gebreken alleen. Dat wil zeggen, voor mensen van vandaag: mondig, vrij en in staat om 

zelf passende hulp te zoeken bij problemen.  

 

Stel je voor dat je kind op zijn of haar 21ste bij je komt en zegt: ‘Papa, mama, ik wil jullie zeggen dat ik 

een geweldige jeugd heb gehad. Jullie hebben me alle kansen geboden, stonden altijd voor me klaar, 

het ontbrak me aan niets, ik herinner me mooie vakanties en feestdagen, ik ben blij dat jullie me alle 

sporten lieten doen die ik wilde, en dat jullie me hebben gepusht om toch maar een 

muziekinstrument te leren bespelen, -ook al vond ik dat zelf op dat moment helemaal niet leuk-  ik 

ben dankbaar dat jullie een crisis in mijn puberteit serieus namen en me  goede adviezen gaven en 

een goede therapeut wilden betalen, maar nu ik voor het eerst een echte liefdesrelatie heb, realiseer 

ik me één ding: dat ik hier thuis nooit liefde heb gevoeld. Geen spontane warmte, geen tederheid, 

geen humor, geen intimiteit, geen ontroering of kwetsbaarheid. Het belangrijkste was er simpelweg 

niet. Pijnlijk om te moeten zeggen, maar zo is het wel. Wat niet wegneemt dat ik wel heel veel van 

jullie houd en ook goed begrijp dat we de band niet kunnen verbreken.’  

Zoiets kan. En dan kun je van alles opsommen, of je eigen jeugd erbij halen – je kunt er zelfs anderen 

bij betrekken om maar te bewijzen dat je altijd mateloos veel van je kind hebt gehouden, maar 

daarmee overtuig je dat kind niet. Die heeft die liefde niet ervaren. Vervolgens kun je een beetje 

sofistisch zeggen: ‘Misschien versta jij  iets anders onder liefde dan ik, dan wij,’ maar daarmee is die 

wond, die leegte nog steeds niet te dempen of te dichten. Je bent naar je eigen maatstaven één en al 

liefde geweest, maar je kind is vrij om te stellen dat hij bij alle mooie momenten toch nooit liefde 

heeft ervaren.  

 

Terug naar de eerdergenoemde liefdespijn: die is dus niet eens tweeledig, maar drieledig. Ik kan me 

intens geliefd voelen en ik blijk eventjes tot intens beminnen in staat, maar ik ben daarbij meteen al 

bang dat ik dit niet zal kunnen volhouden en tegen de lamp zal lopen. Wanneer ik me toch maar over 

deze ijdele angst heen zet en het waagstuk aanga, dan is daar meteen de volgende draak: dat de 

beminde mijn liefde helemaal niet als liefde zal beoordelen. Dat hij zelfs zou kunnen zeggen dat hij 

alles heeft gekregen wat hij nodig had, en meer, maar daarbij toch een schrijnend gebrek, een 

afwezigheid van liefde ervaarde. En in plaats van je de rug toe te keren, en je alleen te laten met de 

toch comfortabele last van je eigen gelijk, is die ander dan ook nog bereid om wél van jou te blijven 

houden… 

 

Op mijn 23ste wilde ik al deze overwegingen ontvluchten door er maar snel een einde aan maken. 

Sterven in het gouden harnas van de belangeloze liefde. Nooit meer geconfronteerd worden met 

mijn eigen fouten, en nooit meer een ander daarmee confronteren. Niet afhankelijk zijn van het 

ervaringsoordeel van een ander. Van dé ander. “Dit grootste, volmaakte gevoel pikken ze me nooit 

meer af, en ik kan het ook zelf niet bezoedelen, beschadigen of verminken.”  

Niet de wens om pijn te ontlopen lag aan de doodsdrift ten grondslag, maar de wens om nooit meer 

een ander pijn te zullen doen, of hem of haar alleen al teleur te stellen.  



 

Als geen ander kende Teresa van Avila deze hang naar liefdesvolmaaktheid, naar hartsuitbreiding, 

naar de overtreffende trap van toewijding, innigheid, overgave.  

Ze deinsde niet terug voor de pijn ervan.  

Ze zocht de pijn misschien wel op, niet om daar in te zwelgen, maar om die te doorleven.  

Werkelijke liefde begint ermee te erkennen dat je hoe dan ook een prutser bent. Vol goede 

bedoelingen, maar toch iemand die fouten zal blijven maken, hoe bewust je ook leeft en hoeveel je 

ook wilt leren van eerdere fouten. Voortschrijdend inzicht is mogelijk, maar kan niet het doel zijn.  

Het gaan van een spirituele scholingsweg is evenmin een doel in zichzelf. Het bereiken van ego-

loosheid, van gelijkmoedigheid, harmonie, innerlijke vrede, heelheid en eenheid met alles en 

iedereen klinkt mooi, maar wat Teresa in haar werk laat zien, is dat precies daar waar je denkt al een 

aardig eindje in de goede richting te zijn (bijvoorbeeld omdat je de liefde zo diep beleeft dat je er met 

heel je wezen op wilt antwoorden,) het egoïsme op zijn allersterkst kan zijn. 

Onder het mom van zelfverlies, is er sprake van spirituele hebzucht en behoudzucht. Het 

nieuwgeboren ‘ik’ dat je door en in de liefde bent geworden, moet vooral zo blijven als het nu is, en 

mag niet veranderen, “…Want zoals ik nu ben geworden, blijk ik op mijn best te zijn. Dit is zoals ik ten 

diepste ben bedoeld. Eindelijk ben ik mijn betere of hogere zelf. Ontmoet ik de Christus in mij. Die 

liefde moet ik niet verknoeien of verspelen, die moet ik verder door-ontwikkelen.”  

Alsof het om een technologische uitvinding gaat. 

De liefhebbende ziel als smartphone, met een steeds groter bereik en steeds meer mogelijkheden. 

Nog net geen app om van een afstand de pijnlijke onderrug van je geliefde te masseren, maar wat 

zou je dat graag willen kunnen. Want God, wat mooi dat je zijn pijn al wél van een afstand kunt 

voelen, niet eens alsof het de jouwe is – nee, zijn pijn neemt je zodanig in beslag dat je je eigen 

vermoeidheid en spanningshoofdpijn erdoor vergeet. “Als dát geen liefde is...”   

En hier begint de denkfout die Teresa keer op keer ontmantelde.  

Het is niet aan jou om te bepalen wanneer je op je best bent. Het is niet aan jou om te bepalen 

wanneer en hoe je één en al onvoorwaardelijke, belangeloze liefde bent.  

Wie dat doet, houdt meteen op lief te hebben.   

Als opgemerkt: dat kan een bedreigende, vreeswekkend, uiterst pijnlijke gedachte zijn. Waartegen 

niet te strijden valt. Die niet te bedwingen is door verbeten, bij iedere stap, je beste beentje voor te 

zetten. Laat staan door er zelf een einde aan te maken op het hoogtepunt.  

 

Wat helpt, is de pijn aanvaarden met een soort volkomen on-heldhaftige sneuvelbereidheid. 

“Eigenlijk heb ik mezelf toch al uit handen gegeven aan de liefde, dus welbeschouwd vált er niets 

meer te doen of te laten. Mijn liefde is niet maakbaar. De enige die maakbaar blijkt te zijn ben ik zelf. 

Maakbaar – en breekbaar. Openbreekbaar. Uitdeelbaar. Bruikbaar. Laat de liefde dan maar met mij 

doen wat ze wil, laat die ander, laat die liefde mij maar boetseren, omvormen, veranderen, 

verbeteren, opvoeden en lessen leren, laat de liefde maar werken aan mijn hart, mijn handen, en als 

dat af en toe hardhandig moet: mij best.”  

Iemand die zoiets kan denken, kan voelen, kan beleven, die zo’n stuk marmer, of brok klei, of wit 

doek durft te worden, beleeft de liefdespijn niet meer als iets waar hij of zij zo snel mogelijk van af 

wil: precies in het doorleven van de pijn, houdt de pijn op pijn te zijn.  

Ik begrijp dat dit nogal zweverig kan klinken.  

Stom toevallig zag ik, tijdens het schrijven van dit verhaal, op Facebook een tekst die het heel simpel 

uitlegt.      



Everyone says love hurts, but that is not true. Loneliness hurts. Rejection hurts. Losing someone hurts. 

Envy hurts. Everyone gets these things confused with love, but in reality love is the only thing in this 

world that covers up all pain and makes someone feel wonderful again. Love is the only thing in this 

world that does not hurt. 

  

Een fantastische waarheidsspreuk, maar wel één die we liever niet horen. Ikzelf in ieder geval niet. 

Niet vanwege de hoge moeilijkheidsgraad, maar juist vanwege de eenvoud ervan. Iets wat zo simpel 

is, kan niet te vertrouwen zijn. Het gaat hier wellicht om een soort bezwering, of om een verleidelijke 

belofte – maar wat staat er in de kleine lettertjes? Bij wie kan ik de liefde aanklagen als ze 

onverhoopt toch pijn blijkt te doen? Moet ik een bonnetje bewaren – niet goed, geld terug?  

Is er een garantiebewijs? Een handleiding of gebruiksaanwijzing?  

Ja, dat laatste is met deze spreuk meegeleverd. Want de opsomming van de verschillende pijn-

veroorzakers geeft je gaandeweg een oog voor al die toestanden waarin liefde ontbreekt. En geeft 

dus aan wat je te doen staat, op welke onvolkomen wijze ook. 

 

Graag citeer ik aan het slot van dit relaas Teresa van Avila zelf: 

‘…Mij verwondert het te zien, dat de ziel hier aangekomen, geen vervoeringen meer heeft, tenzij af en 

toe en dan zonder verrukkingen en vlucht van de geest. Zij zijn erg zeldzaam en hebben haast nooit 

meer plaats in het openbaar (…). Ze worden niet meer, zoals toen, veroorzaakt door wat haar 

godsvrucht wekte. Als ze een vrome afbeelding zag of een preek beluisterde – ze hoorde er haast niets 

van- of muziek, dan werd het arme vlindertje zo vervuld van vurig verlangen dat het vol verbijstering 

opvloog. Is het nu omdat haar ziel rust gevonden heeft, omdat ze zich over niets meer verwondert 

daar ze in dit verblijf reeds zoveel dingen zag, of doordat ze niet meer eenzaam is zoals vroeger daar 

ze nu zo’n gezelschap geniet? Kortom, zusters, ik ken er de reden niet van. Maar zodra de Heer de ziel 

begint te tonen wat er in dit verblijf is, en er haar begint binnen te leiden, is ze genezen van die grote 

zwakheid waardoor ze zoveel geleden heeft en waarvan ze zich voordien nooit had bevrijd. Het kan 

zijn dat de Heer haar versterkte, verruimde en er haar meer geschikt toe maakte. Het kan ook zijn dat 

Hij openlijk wil tonen wat Hij in het verborgene in deze ziel uitwerkt, om redenen die Zijne Majesteit 

kent. Want zijn oordelen gaan alles wat wij ons hier op aarde kunnen voorstellen te boven. Deze en 

alle uitwerkingen van de reeds beschreven gebedsgraden waarvan we zeiden dat ze goed waren, 

werkt God uit in de ziel wanneer Hij haar tot Zich trekt door die kus waar de Bruid om smeekte. Want, 

naar ik meen, wordt ze hier verhoord. Hier wordt aan het gewonde hert water in overvloed gegeven. 

Hier vergenoegt ze zich in de woontent van God. Hier vindt de duif, door Noach uitgezonden om te 

zien of de storm bedaard was, de olijftak als teken dat ze vaste grond gevonden heeft, te midden van 

de wateren en de stormen van deze wereld.  

(…) Maar de vroegere oorlog kan opnieuw losbarsten als we ons van God verwijderen. 

Wat maken die zielen mee wanneer ze zien dat zo’n groot goed hun zou kunnen ontvallen? Het zet ze 

aan tot grotere waakzaamheid (…) Hoe meer Zijne Majesteit ze begunstigt, hoe meer vrees ze 

koesteren en hoe meer ze zichzelf wantrouwen. Daar ze te midden van zijn macht en majesteit hun 

ellende beter leerden kennen en hun zonden des te zwaarder lijken, durven ze vaak, net als de 

tollenaar, hun ogen niet meer op te slaan. Anderen verlangen ernaar niet verder te leven om in 

veiligheid te zijn. Maar uit liefde voor Hem wensen ze al heel vlug weer verder te leven om Hem te 

dienen, zoals ik zei, en laten alles wat zichzelf betreft aan Zijn barmhartigheid over. De overvloed aan 

gunsten vernietigt hen echter soms zo, dat ze vrezen te vergaan als een schip dat zinkt omdat het te 

zwaar is. Toch verzeker ik je, zusters, ze dragen daarom niet minder hun kruis. Maar het verontrust of 



ontneemt hen de vrede niet. Stormen komen nu en dan vlug als een golfslag over en het wordt weer 

kalm. Want de blijvende tegenwoordigheid van de Heer in hen doet ze alles vergeten. Hij zij voor altijd 

gezegend en door al zijn schepselen verheerlijkt. Amen.’ 

De lezer is dan aanbeland in de laatste, de zevende vertrekken van de Innerlijke Burcht - een beeld 

dat Teresa tot in sommige details ontleende aan de Islamitische mystiek. Dat alleen al raakt me 

vanwege de nieuwe actualiteit ervan. Maar misschien begrijpt u ook waarom deze tekst me zo raakt. 

Zonder het te weten ging ik, en dat zal voor velen van u ook wel gelden, in 21 jaar tijd óók mijn gang 

door de burcht, waardoor ik nu met verwonderde blik kan terugkijken naar de studente op de brug, 

die daar het liefste vanaf had willen springen vanwege een teveel aan liefde. 

Pijnen ken ik nog steeds, ze bleken nog groter dan ooit verwacht, en fouten heb ik meer dan eens 

gemaakt – in vriendschappen, in werk, in mijn huwelijk, in mijn moederschap. Ik heb gebeden tot de 

liefde, geworsteld met de liefde, gelezen en geschreven over de liefde, ik heb vreemde kamers in 

mijn ziel ontsloten, de gastenverblijven, maar ook de moordkuil.  

Ik ben geschrokken van de liefde, ik ken de eenzaamheid, het verlaten worden, de jaloezie, en nog 

zoveel pijnen meer, die duiden op een afwezigheid van liefde. Ik heb geprobeerd liefde te geven, en 

ik wil proberen liefde te blijven worden, in de overtuiging dat dit niet eens bij benadering mogelijk is. 

Niemand wordt ooit een perfecte professional, we blijven met z’n allen amateurs – een ander woord 

voor, inderdaad: liefhebber.  

Ik weet niet of er sprake is van voortschrijdend inzicht, en dat maakt me eigenlijk ook niet uit.  

 

En daar gaat misschien wel om. Dat een toename van inzicht je niet meer uitmaakt.   

Je doet je best, je probeert je intenties vrij en zuiver te houden, maar het onbedoelde tekort mag een 

tekort blijven. “Als ik er maar ben zoals de liefde mij nodig heeft – het oordeel ligt niet bij mij.”  

In haar afsluitende hoofdstuk wijst Teresa van Avila nog op de noodzaak van het samengaan van 

Marta, de huishoudelijke, dienstbare gastvrouw die Jezus ontvangt, en haar zus Maria Magdalena, 

over wie Jezus zegt dat zij het beste deel van de twee zusters heeft verkoren, aangezien zij aan zijn 

voeten ligt en naar hem luistert.  

Dat is waar, merkt Teresa op, maar Maria kan pas zo’n vriendin van hem worden, nadat ze zich eerst 

ook van háár praktische gastvrouw-taken heeft gekweten. Door liefkozend Jezus’ voeten te wassen, 

en met haar haren af te drogen. (Later neemt hij deze geste van haar over, en wast zelfs dan nog 

meer voetenparen – die van zijn leerlingen, die hij dan ‘vrienden’ zal gaan noemen.) 

Zonder daden van dienstbaarheid gaat het niet. Betekent het leren niets. 

Maria Magdalena is gehaat om haar vriendschap met Jezus, om de veranderingen die ze door hem 

onderging, ze heeft geleden bij het onmachtig toezien hoe hij gehaat werd en gekruisigd.  

En dan merkt Teresa in deze passage nog op: ‘Ongetwijfeld moeten de jaren die ze zonder Hem 

verder heeft geleefd voor haar bijzonder smartvol zijn geweest. Je ziet dus wel dat ze niet voortdurend 

de genoegens van de beschouwing aan de voeten van de Heer heeft gekend.’ 

Een dergelijke nuchtere, ontnuchterende opmerking is kenmerkend voor Teresa van Avila. De 

vriendin die haar opgestane vriend als eerste na zijn sterven mocht terugzien, (niet aanraken!) was 

daarmee niet voor de rest van haar leven ‘binnen’. Maar de liefde was en bleef wel in haar. Niet als 

een keurmerk van de hoogste spirituele vorderingen, maar als bron van inspiratie en bron tot 

handelen en liefhebben, want liefde wil altijd toenemen, uitdijen en in beweging blijven. Tot alle 

wonden zijn bedekt – niet door doekjes voor het bloeden en manteltjes der liefde, maar door de 

warmte van mensen die weten wat het is om zelf ook verwond te zijn, die pijn kennen of hebben 

gekend, en eenzaamheid en gemis.  



Mensen die zich echter niet met de moed der wanhoop vastklampen aan het laatste beetje wat er 

nog van ze over is, die hun eigen angsten, frustraties, fouten, tekorten en tragiek niet koesteren, die 

ook niet proberen om zich er bovenuit te mediteren, maar die veeleer het omgekeerde doen: “Als ik 

toch al zoveel heb verloren en dan nog steeds zulke sterke liefde kan ervaren, dan zet ik alles wat er 

nog van mij over is, ook maar op het spel. Zie jij maar wat je ermee doet, het is aan jou.” 

 

Dat is een gruwelijke slag voor onze mooie ideeën over autonomie en zelfbeschikking en 

zelfontwikkeling, maar een overwinning voor de liefde en de vrede.  

Gulheid, pure verspilling: het enige antwoord op een van economisch denken doortrokken tijd, 

waarin zelfs spiritualiteit, aandacht en liefde rekeneenheden lijken te worden, waarmee sommen 

gemaakt kunnen worden, waarmee stappenplannen en einddoelen opgesteld kun worden, en waar 

dankbaarheid alleen nog wordt getoond of gevoeld waar het gaat om concrete geschenken en een 

gever die je bij naam en toenaam kent.   

Bij Teresa gaat het niet om het bouwen van hoge, sierlijke uitkijktorens bovenop de  innerlijke burcht 

van de ziel, maar om het graven en bouwen van een onzichtbaar maar stevig fundament diep onder 

de grond, bestand tegen grote schokken.  

Niet alleen om ogen die verlangend en huilend van geluk opkijken in het licht, maar om vuile voeten 

die gewassen willen worden, zodat de liefde weer verder kan schrijden door deze wereld en mensen 

kan raken en aanraken waar ze de liefde het hardste nodig hebben.           

Waar het pijn doet. Of waar ze, soms ondanks zichzelf, pijnlijk aan anderen voorbij leven – verbeten 

op zoek naar hun betere, hogere ik.  

Terwijl dit allang klaarligt om ontdekt te worden, in niemand minder dan diezelfde ander. 

 

God zegene niet de greep, maar het loslaten daarvan.    


