
onze bruiloft niet kunnen bijwonen, deelt in 
onze overvloed... en bekent jullie dat deze bruid 
die in het mysterie der liefde de maat van alle 
hemelse en aardse beproevingen genomen heelt. 
Zo diepgaand heeft zij in het landschap der 
onvoltooide liefde de louteringen doorstaan, 
dat ik haar nu zal openbaren hoe geweldig zij 
gegroeid is tijdens haar verblijf in hel land van 
het verduisterde licht. 
Groot zal ze zijn. en zal haar volmaakte rust 
aanschouwen, en zij zal haar stem verheffen! 
Ik ben hel die hier is... hier tref je het beste 
gezelschap dat bestaat ! 
Ik ben mijn bruid ! 
Al wat jullie doen, heb ik verwezenlijkt volgens 
de volmaakte liefde... zo sterk is mijn liefde, 
dat ze voor allen de kracht wordt om ook de 
liefde te beleven. 
Bruid en moeder ben ik ! Op een unieke wijze 
heb ik mijn godheid en mensheid in mijn leven 
tot recht laten komen. 
(Het mannenkoor zingt nog steeds het 
melancholische deuntje. Alles is nu roodbruin. Ze 
wendt liaar hoofd af. Ze zegt aan zichzelf) : 
Weet je dat jij de leidster bent van allen die 
door verzaking aan alle aardse genoegen 
deelachtig zullen worden aan het gezelschap der 
verheerlijkte zuiveren ? Want nog nooit proefde 
je het aardse vergift, je hebt daarentegen 
onmenselijk veel bij de mensen te lijden gehad. 
Ik geef je de opdracht dit lijden ten einde toe te 
dragen in navolging van mij. 
(Ze staal op. Ze verzamelt alle requisieten. Ze 
loopt naar de rechterkant van de witte muur. Ze 
laat de vloer helemaal leeg achter. Nu is ook hel 
plafond van hel theater roodbruin. Ze stopt en 
draait haar gezicht naar hel publiek. De melodie 
stopt) 

Degene die net gesproken heeft kwam over mij 
met verrukkelijke zaligheid, ik verloor mijn zelf 
aan hem, het ontbrak me aan geestkracht om 
nog iets te zien of te horen. 
Een half uur bleef ik overrompeld door deze 
verwondering en vreugde. 
Maar hier was de nacht reeds ten einde en ik 
kwam tot mijzelf, jammerlijk klagend over mijn 
ellende zoals ik zo vaak deze winter heb 
gedaan. Want ik heb bijna heel deze winter 
dergelijke dingen beleefd. 
(Ze loopt n eg. Ze bergt alle requisieten achter de 
wille muur. Hel lijkt alsof hel totale licht zich 
verzamelt rechts achter de witte muur. Hel 
ritueel van de zelfkastijding volgt. (Het ritueel 
van het met blote hand uitdoven van zeventien 
brandende kaarsen, het veranderen van water in 
rode wijn, en het vermenigvuldigen van de wijn.) 
Ze kijkt naar hel publiek. De stem van Marilyn 
Monroe klinkt: my name is Lolita. Ze draait snel 
naar de ladder, trekt haar lingerie uil. Ze is 
naakt. Ze doet een slap in de richting van de 
ladder, de vloer en hel plafond van het theater 
worden geel van kleur. Ze kijkt achter zich. Ze 
loopt naar de ladder, pakt de ladder met haar 
hand en zei haar voet op de eerste trede. 
Plotseling (alsof ze iets vergeten is te zeggen) 
draait ze haar hoofd naar hel publiek en zegt): 
Dit zijn de volmaakten die wel het eigen kleed 
der Liefde dragen. Hadewijch schouwde ieder 
van hen in het gezelschap van een engel die hen 
beschermde : Hun seraf. 
Maria is de eerste. 
Johannes de Doper is de tweede. 
Johannes de evangelist is de derde. 
Maria Magdalena is de vierde: haar liefde 
stuwde haar zonder verpozing voort tot aan 
haar volmaaktheid en rustte haar toe met al 
wat ze nodig had om de voltooiing te bereiken. 
(Ze ligt op de vloer op haar buik) 
De heilige Petrus is de vijfde : hij was 
gegrondvest in de volheid der Liefde. 
De heilige Jacob is de zesde: hij ontving 27 
openbaringen. 

Zes ervan ontving hij terwijl onze Heer nog 
leefde, en nog eens eenentwintig na diens dood. 
Bovendien ontving hij talrijke zoelheidserva-
ringen ; deze ervaringen doofden nooit uit in 

hem, evenmin als in de overige apostelen, op 
drie na : maar hun namen noem ik je niet; dat 
zou hen smaad berokkenen ; daarover zwijg ik 
dus. 
De heilige Gregorius is de zevende : hij was 
bijzonder volmaakt. 
De heilige Hilarius is de achtste. 
De heilige Isidorius is de negende. 
De heilige Augustinus is de tiende. 
De 1 Ide is een jonkvrouw 
die Geremina heette. 
Negen jaar lang moest zij de barensweeën der 
Liefde dermate doorstaan, dat zij er niet in 
slaagde hoe dan ook tot rust te komen, 
evenmin kon zij de Liefde uit haar leven 
bannen. 
De Liefde deed haar vaak lijden alsof zij een 
kind ter wereld zou brengen alsof heel haar 
lichaam zou openscheuren 
zo onmetelijk wijd werd het domein der liefde 
in haar dat het haar voorkwam 
alsof zij alle verdoemden verslond om Gods 
kracht 
der Liefde aan hen te wreken 
en alle levenden in zich opnam om ieder van 
hen te voeden en te hoeden volgens zijn nood 
en alle hemelingen zoog ze op in haar diepte 
om hun goddelijke glorie en hemels recht te 
verhogen 
vaak was zij zo sterk dat niets tegen haar 
opgewassen was 
zo scherpzinnig dat zij bij alle minnaren 
doorgrondde of zij al dan niet ten prooi waren 
aan beunhaserij. Steeds waren haar handen zo 
verkrampt dat het haar voorkwam alsof geen 
sterveling dit had kunnen uithouden 
indien de Liefde, die leven is en onsterfelijk, 
haar steun niet geweest was. 
Na die negen jaren volgden acht jaren van 
verzonkenheid in Liefde 
zodanig in overeenstemming met de heilige 
Vader en de zoete Zoon en de lichtende heilige 
Geest dat ze liefhad wat zij liefhadden en 
vervloekte wat zij vervloekten 
alles liet ze gebeuren zonder verwondering en 
zonder verzet 
Zij schonk haar liefde uitsluitend aan hen: in 
de hemel en op aarde, gestorvenen, levenden en 
ongeborenen 
Iets anders interesseerde haar toen niet, net zo 
min als mij nu welhaast. 
De twaalfde is de heilige Martinus. Ik weet 
over hem heerlijke dingen die in zijn 
levensbeschrijving niet vermeld worden: zeven 
van deze taferelen zouden niet volstaan om dit 
te beschrijven. 
De dertiende is iemand die Constans heette. 
Zestig jaar trok hij door het land op handen en 
voeten. 
Toen een medebroeder, 
die hem aldus naakt rondkruipend aantrof, 
hem vroeg hoe zijn bevindingen met God 
waren, antwoordde hij: "Lieverd, zestig jaar 
duurt nu dit zware leven, en nog nooit heb ik 
volkomen vertroosting van de heilige Geest 
ontvangen." 
Dat vond die andere verschrikkelijk. 
Hij begreep dit niet, want zelf had hij toch 
iedere dag zijn vertroosting gehaald bij de 
heilige Geest. 
Want innerlijke zaligheid en zoetigheid, dat 
verwachten de mensen van de heilige Geest. 
Zo is het, waarachtig ! 
Een glimp van God is God helemaal. 
Maar helaas wat men op eigen kracht bereikt 
verdwijnt ook snel ! 
Lieverds, mochten jullie de Vertrooster zélf 
werkelijk vinden, dan zouden jullie geen 
ogenblik meer zonder Hem zijn, en steeds in 
zijn verbond zijn: wat Hij schenkt verandert of 
vergaat nooit. 
Daarom begreep die man Constans niet. 
En dat verklaart tevens het onbegrip van zovele 
mensen wanneer zij in andere mensen de 
aanwezigheid van de heilige Geest zelf niet 
herkennen. Maar de werking van de heilige 

Geest ken ik zeer goed. 
De heilige Paulus is de veertiende. Hij was zeer 
beschikbaar voor God. 
Zijn liefde deed hem branden. 
De vijftiende is ook een jonkvrouw die Sara 
heette. 
Zij had zestien jaar als Jodin geleefd. 
Opeens kwam haar het verhaal van Christus' 
dood en verheerlijking ter ore, en dat liet haar 
niet meer los. 
Zij had zestien jaar als Jodin geleefd. 
Zij had het gevoel alsof het bloed van Christus 
op haar drupte, alsof zij zelf Christus 
gekruisigd had. Zij ontvluchtte haar ouders en 
kwam in een stad boven Keulen, waar een 
christelijke gemeenschap gevestigd was. Zij 
vertelde dat zij een Jodin geweest was. Toen 
men haar wilde dopen zei zij dat zij het doopsel 
reeds ontvangen had. Bewusteloos geslagen 
werd zij ondergedompeld in het bloed van 
Christus. En sindsdien ontving zij 74 heerlijke 
openbaringen en het charisma der profetie, en 
ook —wat al liet vorige betreft— het 
vermogen om de Liefde in gerechtigheid te 
dienen. 
De heilige Brigitta is de zestiende. Van haar 
weet ik wel wat. maar toch niet veel. 
De heilige Amelberga is de zeventiende. Van 
haar weet ik ook niet veel. 
De heilige Bernardus is de achttiende. Ook van 
hem weet ik maar weinig. 
Zijn medebroeder Hendrik is de negentiende. 
De twintigste is een monnik in grauw habijt. 
Een kluizenares die Maria heette is de 
tweeëntwintigste. Tevoren was zij non geweest. 
Naar haar stuurde ik een monnik die me vaak 
kwam bezoeken. 
Een jonkvrouw uit Keulen die vrouw Lane 
heette, is de vijfentwintigste. Deze bezocht me 
vaak in de geest, en dikwijls zond zij ook 
geesten en engelen en serafs en heiligen en 
mensen. 
Een vrouw uit Keulen afkomstig en die Oda 
heette is de zesentwintigste. Ook zij kwam me 
vaak opzoeken. 
De zevenentwintigste is een begijn: al zingend 
verliet zij dit leven. 
Hildegard die zovele visioenen schouwde is de 
achtentwintigste. 
Wat de levenden betreft : 
In Thuringen wonen er vijf: twee mannen en 
drie vrouwen. 
In Brabant wonen er negen: drie mannen, zes 
maagden en twee weduwen. 
In Engeland wonen er negen: vijf eremieten, 
twee Kluizenaressen en Iwee jonkvrouwen. 
In Vlaanderen wonen er vijf: drie begijnen en 
Iwee nonnen. 
In Zeeland wonen er zes: een priester, twee 
begijnen, een kluizenaar in Middelburg en een 
weduwe met grote macht ; de zesde is een man, 
klein van gestalte, die in volstrekte 
teruggel rokkenheid leeft. 
In Holland woont er één: een uit het ambt 
ontzette priester, in wie Gods licht straalt. In 
Friesland ook een priester. 
Een Predikheer uit Zeeland, die in Denemarken 
woont. 
In het land van Loon wonen er drie: drie 
nonnen. 
(Ze slaat op) 
Enfin. 
Van deze zesenvijftig mensen helen er zeven 
Johannes, twee Diederik, drie Klaas, een Gielis, 
één Bonifaas, één Godevaart, drie Hendrik, 
drie Wouter, één Robrecht, één Godeschalk, 
twee Sera, één Hadwijch, één Aleyde, drie 
Emaa, vijf Margriet, 
Hel was me niet mogelijk jullie het leven van 
al deze mensen Ie vertellen. Ik zie niet in hoe 
deze opsomming 
jullie kan helpen. Je zou het leven van deze 
mensen moeten kennen: langs welke heerlijke 
manifestaties van het leven der Liefde zij deze 
volmaaktheid bereikt hebben of nog bereiken 
zullen. 
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