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Rouwmoed loopt als een purperdraad door het werk van Bernardus. Wenen is 
volgens de abt van Clairvaux het geëigende werk van de monnik. Het is als het 
ware de corebusiness van de contemplatieve kloosterling. Maar rouwmoed staat 
niet op zichzelf en is geen na te streven doel. Rouwmoed maakt deel uit van 
een dynamiek van Godsontmoeting en zelfkennis. Beide alterneren, geven zon 
en schaduw, en daardoor groeikracht aan de mens die met zijn God op weg gaat. 

Zoals vaker het geval bij preken of brieven van Bernardus, bevat ook zijn derde 
preek uit de verzameling De diversis een complete inwijding in het geestelijk 
leven. Naar de vorm is dit sermo een commentaar op de kantiek van Hizkia 
(Jes. 38,10-20). Bernardus laat Hizkia zijn kantiek zelf becommentariëren, maar 
vult dit aan met enkele interventies van zijn kant. Qua literair genre sluit de 
tekst aan bij de Belijdenissen van Augustinus. Het gebruik van de ik-vorm 
houdt het betoog erg levendig. 

In de inleiding van deze preek wijst de abt van Clairvaux de plaats aan die 
de tranen en de droefheid innemen op het spirituele pad. Het loont de moeite 
die inleiding in zijn geheel te citeren, omdat de tekst een gedachtegang bevat 
waarvan het eind (de vrees van de slaaf en de hoop van de handelaar) een 
inclusie vormt met het begin. Bitterheid en smart nemen in het middenstuk 
een prominente plek in.

De mens die door vrees voor God wordt ingewijd in de wijsheid (Sir. 1,16), 
bereikt onmiddellijk de helft van zijn dagen. In zijn angst roept hij uit: “Ik 
ga heen naar de poorten van de onderwereld!” (Jes. 38,10) Als hij zich dan 
uit vrees voor die onderwereld begint te onthouden van het kwade, zoekt 
hij meteen ook troost in het goede. Want het kan niet anders of hij vindt 
troost in het een of in het ander. Een uitstekende vertroosting nu is de hoop 
op eeuwig heil. Eenmaal de zonden die hem van God scheiden opgeruimd, 
herleeft hij door Gods genade en vindt hij vreugde. 

Treuren met een liefdevol gevoel

Rouwmoed bij Bernardus van Clairvaux

Guerric Aerden ocso

ROUWMOED EN TRANEN
DOSS IER
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 De mens die hierin enige voortgang heeft gemaakt – hetgeen niets anders 
betekent dan ‘vroom leven in Christus’ – krijgt onvermijdelijk vervolging te 
verduren (2 Tim. 3,12), zoals de Schrift getuigt. Dat betekent dat de pas 
verworven vreugd in droefheid verkeert (Joh. 16,20). Amper heeft hij om zo 
te zeggen met de tuit van zijn lippen de zoetheid van het goede aangeroerd, 
of die verandert in bitterheid. Zo zegt hij toepasselijk: “Mijn citerspel is in 
een rouwzang omgeslagen en mijn lied in een jammerklacht.” (Job 30,31) 
Met bitterheid beweent hij nu de verloren zoetheid, feller nog dan hij daar-
voor de bitterheid van zijn zonden had beweend. En hij gaat daar bestendig 
mee door tot hij van de meelijdende God de vertroosting terugkrijgt. Wan-
neer zij hem opnieuw wordt verleend, beseft hij dat de beproeving die  
hem overkwam een test was, geen verlatenheid; dat deze beproeving tot 
doel had hem te onderrichten, niet te gronde te richten. Zoals de Schrift 
getuigt: “Gij bezoekt hem ’s morgens vroeg en aanstonds toetst Gij hem.” 
(Job 7,18) En omdat hij nu beseft hoeveel voordeel hij uit de beproeving 
puurt, vlucht hij er niet meer van weg maar zoekt hij haar op. “Toets mij 
dan,” vraagt hij, “en onderzoek mij.” (Ps. 26,2) 
 Door dergelijke talloze afwisselingen van de bezoekende genade en de 
beproevende bekoring, maakt de mens voortgang in de school van de 
deugd. Het bezoek van de genade weerhoudt hem het op te geven, de 
beproeving zorgt er dan weer voor niet hovaardig te worden. Deze oefening 
duurt totdat het innerlijk oog gezuiverd is. Terstond verschijnt dan dat  
licht waaraan hij zich krachtig wil vastklampen. Maar omdat hij onder de 
druk van zijn lichaam niet veel vermag, valt hij willens nillens smartelijk 
op zichzelf terug. Toch heeft hij enigermate geproefd hoe zoet de Heer is  
(1 Petr. 2,3), en ook na zijn terugval behoudt hij de smaak daarvan in het 
verhemelte van zijn hart. Zozeer zelfs dat hij nu naar God zelf gaat verlan-
gen en niet naar een of ander goed van Hem. En dat nu is de caritasliefde, 
die niet het hare zoekt. Zij maakt hem tot zoon, iemand die niet zijn eigen 

Koning Hitzkia bidt onder een stroom  
van tranen (Jes. 38). Bron: JW.org.
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voordeel zoekt maar zijn Vader liefheeft. De vrees daarentegen maakt hem 
tot slaaf die buigt voor zijn profijt en de hoop tot handelaar die op zoek is 
naar winst. (Div. 3,1)

Afwisseling van droefheid en vreugde
Rouwmoed (Grieks: penthos; Latijn: compunctio, contritio), die een flinke dosis 
lijden bevat, staat niet op zichzelf en is geen doel op zich. Zij heeft een essen-
tiële rol in een volwassen geestelijk leven, zonder daarom het objectief te 
worden van de spirituele zoektocht. 

In tegenstelling tot wat de trappisten van de negentiende eeuw dachten, 
richt het visioen van Bernardus en de andere cisterciënzers van de twaalfde 
eeuw zich op de vreugde en op het genieten van God. Maar God is niet voor-
handen. Hij geeft zich in een spel van aan- en afwezigheid aan de mens die 
Hem in zijn leven toelaat. God toelaten in je leven en Hem zelfs een eerste-
rangsrol geven: dat bedoelt Bernardus met uitdrukkingen als ‘God vrezen’ en 
‘vroom leven in Christus’. Iemand die moeite doet Hem te vinden, wordt door 
de genade bezocht en ‘smaakt’ God. Deze gelukkige ervaring verandert echter 
in smart als God zich verbergt en de mens terugvalt in de naaktheid van zijn 
bestaan. Alleen wie God ‘gesmaakt’ heeft, ondergaat de smart Hem te moeten 
missen. Tranen van berouw en droefheid vloeien over zijn gelaat, des te over-
vloediger naarmate hij Hem voordien inniger mocht omhelzen.

François Vincent Latil, Bernardus 
van Clairvaux in gebed  
(naar Philippe de Champaigne),  
olie op doek, ca. 1660,  
Saint-Etienne-du-Mont.
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Rouwmoed is dus een gevolg van de godservaring en geen eerste stap. Zij is 
evenmin een te koesteren oogmerk, want zoiets zou een verwerpelijk soort dolo-
risme impliceren. De tranen hebben slechts betekenis als ze alterneren met de 
vreugde van het bezoek. Deze afwisseling stimuleert de groei naar meer altru-
isme in de liefde. God wordt stilaan om Hemzelf gezocht en niet meer om wat 
Hij schenkt aan zoetheid en geluk. De gestalten van de slaaf, die zich laat leiden 
door angst, en de handelaar, die hoopt op gewin, zijn fasen op de spirituele weg. 
Slechts wie God bemint om geen andere reden dan om Hem te beminnen, wordt 
‘zoon’ of ‘bruid’. De tranen hebben dus de functie de mens steeds meer te bevrij-
den van zelfzucht en narcisme, het innerlijk oog te wassen, zodat God zelf in het 
centrum mag komen en men Hem kan schouwen in grote vrijheid. 

Amma Syncletica, een woestijnmoeder uit de eerste eeuwen van het mon-
nikendom, zit op dezelfde golflengte als Bernardus. In een apoftegma zegt zij: 

Voor zondaars die zich tot God keren, kost het in het begin veel moeite en 
groot lijden om tot God te naderen. Daarna echter heerst er onuitsprekelijke 
vreugde. Het gaat ermee als met iemand die een vuur wil aansteken: eerst 
is er veel rook waarvan de ogen gaan tranen. Maar op die manier bereiken 
ze wat ze willen. Want er staat geschreven: ‘God is een verterend vuur’ 
(Deut. 4,24 en Hebr. 12,29). Ook wij moeten in tranen en met moeite dat 
goddelijk vuur in ons aansteken. (Syncletica 1)

De tranen van de rouwmoed zijn nodig om het goddelijk liefdesvuur aan te 
steken en om onuitsprekelijke vreugde te ervaren. Dit spoort weer goed met 
het einde van de proloog van de Regel van Benedictus, waarin de monniken-
vader waarschuwt dat het niet anders kan dan dat de weg in het begin smal 
is. Maar dankzij een groeiend geloof verruimt zich het hart en wordt de tocht 
waarin de monnik vaart maakt op de weg van Gods geboden er een van onuit-
sprekelijk zoete liefde (RB proloog 48-49). 

Moeizaam begin en gelukkig einde, dat is zowat de teneur van de meeste 
geestelijke traktaten uit die tijd. Maar of het in werkelijkheid altijd zo logisch 
verloopt, is een andere zaak. Elk levensgetij kent zijn vreugden en zijn speci-
fieke beproevingen. Hoeveel monialen en monniken krijgen niet hun grootste 
strijd te verduren na hun plechtige professie, tijdens hun actieve loopbaan, of 
in hun levensavond als ze elke dag moeten inleveren aan kracht en kennis, en 
ziekte en pijn hun geregelde metgezellen worden? Ook dan vloeien tranen van 
onmacht, bittere tranen van niet gezien of erkend te worden, tranen van een-
zaamheid en van in elkaar gestuikte dromen en verwachtingen. Klasjes voor 
beginners zijn er dan niet: je wordt onmiddellijk met heel je hebben en houden 
de dieperik ingeworpen. 

Zelfkennis leidt tot tranen
Hoewel de totaliteit van de levenservaring dus niet gevat kan worden in over-
zichtelijke schema’s, helpen ze de geestelijke mens wel om zijn ontwikkeling 
beter te verstaan. Die mens wordt zich meer bewust van de te lopen route, van 
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de hindernissen die hij moet nemen om stappen te kunnen doen. Hij staat 
voortaan op een verharde weg en doolt niet langer in oeverloos woestijnland, 
noch verzinkt hij in een zompig moeras. 

Bernardus licht zijn lezers in met behulp van heel wat schema’s, trappen, 
stadia en groeifasen. Deze zijn nooit dwingend, maar hebben een speelse 
ondertoon en een mnemotechnische functie. Ze helpen om een dynamiek te 
onderkennen. Immers, een stilstaande poel gaat stinken en een plant waar 
geen groei in zit verdort. De titels van Bernardus’ modellen prikkelen trouwens 
de verbeelding: ‘het boek met de zeven sloten’, ‘de zes geestelijke water-
kruiken’, ‘de drie balsems’, ‘de vier paradijsbronnen om vier ziekten van de 
ziel te genezen’, enzovoort. De triade ‘slaaf, handelaar, zoon (of bruid)’ uit het 
citaat hierboven, gebruikt Bernardus meermaals en in allerlei contexten. 

Een ander paradigma is dat van de drievoudige kennis: kennis van jezelf, 
van de ander en van God. In zijn derde Preek op de vigilie van Kerstmis   
verbindt Bernardus die zelfkennis met drie vruchten: rouwmoed, zelfcorrectie 
en waakzaamheid. Eenmaal die vruchten verworven, herademt de mens. Vrees 
en blijdschap wisselen elkaar af in een voortdurende strijd, als bij een toer-
nooi. Ten slotte dient de vreugde de overwinning te behalen op de vrees.

Het eerste wat de zelfkennis bij je veroorzaakt is rouwmoed, dit betekent: 
pijn. De lach vergaat in tranen, zang in jammerklacht, blijheid in rouw  
(Am. 8,10). Alles wat jou vroeger zoveel plezier schonk, gaat jou nu tegen-
staan en je krijgt een speciale aversie voor dingen die je eerder bijzonder 
prettig vond. Want er staat geschreven dat wie de kennis vermeerdert,  
ook de pijn vermeerdert (Pred. 1,18). Zo is rouwmoed het bewijs dat onze 
zelfkennis authentiek en eerlijk is. 
 Het tweede wat deze kennis teweegbrengt is zelfcorrectie. Voortaan ‘maak 
je van je ledematen geen werktuigen meer van ongerechtigheid’ (Rom. 6,13). 
Je remt je gulzigheid, je snijdt je zinnelijkheid de pas af, je haalt je trots 
naar beneden, en je stelt je lichaam, dat voordien slaaf was van ongerechtig-
heid, nu in dienst van heiligheid (Rom. 6,19). Immers, rouwmoed zonder 
zelfcorrectie dient nergens toe. Zoals de Wijze zegt: “Als er één opbouwt 
en één afbreekt, wat baat dat dan? Ze tobben zich alleen maar af. Inder-
daad, als iemand, na zich gereinigd te hebben, hetzelfde lijk toch weer 
aanraakt, wat helpt dan het wassen?” (Sir. 34,28-30). Waak er daarentegen 
over, zoals de Redder zegt, dat je niets ergers overkomt (Joh. 5,14). 
 Maar omdat je zo’n geestesgesteldheid niet lang kunt volhouden als de 
geest niet onafgebroken met de grootste aandacht over zichzelf waakt, is er 
nog een derde aspect nodig, waarbij de kennis waakzaamheid voortbrengt. 
Voortaan begint de mens in alle waakzaamheid met zijn God op weg te 
gaan, zichzelf langs alle kanten onderzoekend om deze ontzagwekkende 
Majesteit geenszins ook maar in de geringste mate teleur te stellen. 
 In de rouwmoed wordt je kaarsje aangestoken; in de zelfcorrectie brandt 
het; in de waakzaamheid gaat het schitteren. Zo word je vanbinnen en 
vanbuiten vernieuwd. (NatV 3,4) 
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Rouwmoed staat dus in een verband. 
Overal waar Bernardus de rouwmoed, 
de tranen of de ‘vermorzeling des 
 harten’ bespreekt, zet hij die neer als 
een fase op de weg. En heel vaak loopt 
het uit op een heerlijk perspectief,  
een schitterend panorama of een rijke 
uitbloei in spetterende vrijheid. Het 
ideaalbeeld dat de abt van Clairvaux 
zijn adepten voorhoudt, is heus niet de 
gedeprimeerde huilebalk. Bernardus 
betekent immers een nieuwe lente  
in de spiritualiteit van het Westen,  
met warme, affectieve klanken van 
vreugde, vriendschap en Godsontmoe-
ting. Maar in de mate dat zelfkennis 
en zelfconfrontatie ten grondslag lig-
gen aan zijn spiritualiteit, vloeien er 
ook tranen. Zichzelf kennen, het scito 
teipsum, is voor Bernardus een nood-
zakelijk begin van elke spirituele ont-
wikkeling, waarbij de mens zowel met zijn deplorabele kanten als met zijn 
imago Dei in het reine moet komen. 

Er worden geen eieren gebakken zonder schalen te breken. In een van zijn 
preken zegt Bernardus uitdrukkelijk, dat men zichzelf nooit echt goed  
kent zonder berouw, zoals men evenmin berouw kan voelen zonder zelfken-
nis. (cf. Div. 40,4) 

Treuren met een liefdevol gevoel
Ook in zijn Toespraak tot de clerici, beter bekend onder de titel Ommekeer – een 
uitgesponnen reportage van een historische preek die Bernardus hield voor de 
studenten van Parijs op Allerheiligen (vermoedelijk in 1139) –, hanteert hij een 
prachtig schema, gestructureerd rond de acht zaligsprekingen.1 De voorstelling 
van de spirituele groei volgens de acht zaligsprekingen past in een oude  traditie 
die teruggaat op Origenes († 254) en mogelijk zelfs op Clemens van Alexandrië 
(† 215). De zaligsprekingen (in een combinatie van Matteüs 5 en Lucas 6) 
worden daarbij gevat in een driedelig schema. 

De eerste drie zaligsprekingen – over de armen, de zachtmoedigen en zij 
die treuren – slaan op de persoon zelf. De mens moet allereerst zijn innerlijke 
armoede onder ogen zien en verwerken, en een weg gaan van ontlediging. 
Daarbij dient hij zijn zachte kanten te integreren en de kracht te onderkennen 
die schuilt in geweldloosheid (‘zalig de zachtmoedigen’). Pijn en onmacht  
diep in zijn hart laten afdalen, is het werk waarover de derde zaligspreking 
verzekert: ‘Zalig de treurenden’. Pas wanneer de nederige, zachtmoedige en 

Jusepe de Ribera, De tranen van Petrus, olie op 
doek, 1612, Metropolitan Museum, New York.
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schreiende zondaar radicaal van houding is veranderd, kan hij de volgende 
fase van de spirituele weg betreden. 

De twee volgende zaligsprekingen (‘zalig die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid’ en ‘zalig de barmhartigen’) ordenen de relaties met de naasten. 
De gerechtigheid is immers de deugd die het sociale verkeer regelt. De barm-
hartigheid die God schonk in de eerste fase, kan betoond worden aan de 
evenmens die in gelijke mate dat mededogen broodnodig heeft. De laatste drie 
zaligsprekingen (‘zalig de zuiveren van hart’, ‘zalig de vredestichters’, ‘zalig 
die vervolgd worden’) behandelt Bernardus in verband met de Godsliefde. 
Immers, alleen de zuiveren van hart zien God. Vredestichter is alleen hij of zij 
die gelijkvormig is aan Christus, die vrede heeft gevonden in zichzelf en met 
anderen, die kwaad met goed vergeldt en die daardoor blijk geeft het werk van 
de Mensenzoon te verrichten: mensen verbinden met God. De laatste zalig-
spreking handelt over de vreugde om de beproeving, die het waarmerk is van 
de ware toewending naar Christus, de Lijdende Dienaar. Liefde weet te lijden 
en sluit de vrees definitief buiten. Tegenspoed schaadt niet langer maar wordt 
omgezet in voorspoed. Dat is de hele cursus van de bekering die de abt van 
Clairvaux doorneemt met zijn Parijse studenten! 

Waar duiken de tranen en de rouwmoed op in dit verhaal? Op twee plaat-
sen: bij de treurnis (derde zaligspreking) en bij de barmhartigheid (vijfde 
zaligspreking). Enkele citaten zullen straks duidelijk maken wat de functie is 
van de rouwmoed. 

In het weefsel der zaligsprekingen vlecht Bernardus nog een andere draad: 
de bekering van de gehele mens met lichaam, rede, wil en memorie. De rede 
is het eerst aan zet. Een impasse doet de mens inzien dat er iets moet veran-
deren. Maar dat verstandelijk inzicht dient vervolgens vertaald te worden door 
de wil, de zetel van het verlangen en de affectiviteit. Inzien dat een ommekeer 
nodig is, is één. Maar zich effectief met heel zijn wil toekeren naar God is een 
ander paar mouwen. En precies op dat scharnierpunt plaatst Bernardus de 
derde zaligspreking: ‘Zalig die wenen.’ Alleen door tranen wordt de hardheid 
van de wil verzacht en worden de ogen van het verstand verhelderd, zodat de 
spirituele blik aan scherpte wint.

Als de bekoring heftig wordt en de wanhoop nabij is, moet de mens al zijn 
krachten bundelen en medelijden hebben met zijn ziel die hij zo miezerig 
en miserabel aantreft. Met omkering van zijn gemoed moet hij naar de stem 
luisteren die zegt: ‘Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost wor-
den.’ (Mt. 5,5) (…) Er is voldoende reden om onophoudelijk tranen te stor-
ten. Maar die treurnis mag niet zonder een liefdevol gevoel en niet zonder 
hoop op vertroosting blijven. Laat de treurende overwegen dat hij in zich-
zelf geen rust kan vinden maar dat alles daar volstrekt erbarmelijk en 
desolaat is. Laat hij beseffen dat er in zijn vlees niets goeds schuilt (Ps. 38,4) 
en dat er in deze snode wereld (Gal. 1,4) niets dan ijdelheid en kwelling van 
geest heerst. Ik zeg nadrukkelijk: laat hij overwegen dat geen troost hem 
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ten deel valt, noch innerlijk, noch van onderaf, noch van buitenaf. Laat hij 
eens en vooral leren dat hij deze boven hem moet zoeken, dat hij op troost 
van boven moet hopen. (Kol. 3,1) Ja, laat hij treuren en zijn pijn bewenen. 
Als bronwellen vloeien zijn tranen. (Ps. 119,136) Zijn oogleden gunnen hem 
geen rust. (Spr. 6,4) Maar door de tranen wordt het nog troebele oog gerei-
nigd. Zo wordt het zicht scherp en kan de blik zich richten op de klaarheid 
van het helderste licht. (Conv 23)

De rouwmoed die Bernardus in deze fase ter sprake brengt, betekent een dijk-
breuk in de affectieve afweer die de wil opwierp om zich niet te hoeven beke-
ren. Een mens bekeert zich niet enkel met zijn verstand! Pas als de mens 
‘welwillend’ wordt, is er echt sprake van bekering. Daarom schrijft Bernardus: 
“Treuren, maar niet zonder liefdevol gevoel – non sine pietatis affectu.” Het 
verharde hart daarentegen is juist impius: niet liefdevol. 

Er vindt dus een affectieve ommekeer plaats. Beter gezegd, de waarachtige 
bekering is een affectief gebeuren (omkering van het gemoed, convertat affec-
tum). Voelend wordt de mens zich bewust, niet alleen van de noodzaak van 
zijn redding, maar vooral van het feit dat hij zichzelf niet kan redden. En dat 
inzicht maakt dat hij niet langer snakt naar menselijke troost, maar dat hij 
God gaat aanroepen. De troost moet van boven komen. Het gebed is geboren, 
het echte, existentiële smeken en roepen om redding. Dit is het gebed onder 
tranen. In bekeringsverhalen komt deze catharsis vaak ter sprake. Neem nu 
deze passage uit de Belijdenissen van Augustinus: 

Toen stak er een hevige storm op, met een enorme stortbui van tranen. Om 
die helemaal te laten uitstromen en uitrazen stond ik op. Een plek waar ik 
alleen was leek me beter voor dit huilen. (…) Ik wierp me plat op de grond, 
onder een vijgenboom – precies weet ik het niet meer – en liet mijn tranen 
de vrije loop. De stromen braken los uit mijn ogen, een aangenaam offer 
voor u. (…) Ik riep maar en huilde maar, mijn hart was vermorzeld en 
voelde heel bitter. (Conf. 28-29) 

Na zijn beschrijving van de affectieve dijkbreuk biedt Bernardus in zijn beke-
ringstraktaat Ommekeer een opvallend schilderijtje van het paradijselijk geluk. 
Met vele citaten uit het Hooglied en uit het scheppingsverhaal vertelt hij hoe 
het gereinigde oog het licht ontwaart achter de donkere tunnel. De mens is 
eindelijk thuisgekomen! Zijn getormenteerde innerlijk transformeert zich nu in 
een heerlijke tuin waar het goed is te rusten: 

Pas nu kan hij door de deur naar buiten kijken, (Hoogl. 5,4) gluren door de 
tralies (Hoogl. 2,9). (…) Hij zal een paradijstuin van genot vinden, aange-
legd door de Heer. (Gen. 2,8) Hij zal een bloeiende en allerschoonste tuin 
vinden. Hij zal een oord van verkwikking vinden en zuchten: ‘Ach, mocht 
die arme wil toch maar eens luisteren naar mijn stem zodat hij binnentreedt 
om het goede te zien en deze plaats te bezoeken! (Conv 24)
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Bernardus laat de rede een vriendelijke toespraak houden tot de wil, in een 
geest van zachtmoedigheid:

‘Laat je verontwaardiging nu helemaal varen. Ik ben het niet die je zou 
kunnen doen lijden. Het lichaam hoort jou toe. Ikzelf hoor jou toe. Er is 
geen reden om bang te zijn, geen reden om je zorgen te maken. (…) Van-
daag heb ik een zeer schone tuin, een allerbekoorlijkste plek gevonden. Wat 
zou het goed voor ons zijn om daar te vertoeven! (Mt. 17,4) Want ook voor 
jou is het niet goed op dit ziekbed, op dit pijnlijke leger te liggen woelen en 
je op deze sponde te laten bezwaren door je vermorzeld hart.’ (Conv 24)

Het vermorzelde hart is niet het einde, maar eerder een nieuw begin van her-
vonden geluk. De mens heeft zich via de rouwmoed in God herontdekt als 
bewoner van een prachtige tuin, waar hij kan wandelen met God als op de 
eerste dag van de schepping. Volgens Bernardus is de mens immers geschapen 
om God te ontmoeten en van Hem te genieten. De mens is capax Dei, funda-
menteel in staat God te ervaren. Alle thema’s die de abt van Clairvaux zo na 
aan het hart liggen – de ervaring, het Godsbezoek, het contemplatieve ‘proe-
ven’ van de zoetheid van de Heer – worden nu in stelling gebracht om dat 
innerlijk paradijs te beschrijven. 

Denk nu niet dat dit paradijs van innerlijk genot een stoffelijke plaats is. Je 
stapt deze tuin niet binnen met de voeten, maar door de roerselen van het 
hart. Niet de weelde van een aards bos wordt onder je aandacht gebracht, 
maar de aantrekkelijke aanplant van spirituele deugden. Het is een besloten 
tuin. (…) Met gretigheid wordt daar een voorproefje gesmaakt van de onver-
gelijkbare geneugten van de liefde. Na verwijdering van doornen en distels 
die haar voorheen verscheurden, rust de ziel daar in het geluk van een goed 
geweten, gedrenkt door de zalving van barmhartigheid. 

Francisco Ribalta, Sint-Bernardus en Christus omhelzen elkaar, olie op doek, 1625, Museo del Prado, Madrid.
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 Dat alles mag echter niet gerekend worden tot het loon van het eeuwig 
leven, maar tot de soldij van de tijdelijke dienstplicht. Het betreft hier geen 
toekomstige belofte, maar veeleer een belofte die nu aan de Kerk gestand 
wordt gedaan. Dat is namelijk het honderdvoudige wat in deze wereld  
gegeven wordt aan hen die de wereld verachten. En denk niet dat ik je dat 
met mijn welsprekendheid kan aanpraten. Alleen de Geest openbaart het. 
(1 Kor. 2,10) Je raadpleegt tevergeefs het geschrevene. Vraag het liever aan 
de ervaring. ‘Proeft en ziet hoe weldoend de Heer is’, zo staat er (Ps. 34,9). 
Dit is het verborgen manna, de nieuwe naam die niemand kent dan hij  
die hem ontvangt (Ap. 2,17). Niet de wetenschap, maar de zalving leert het, 
niet het weten, maar het geweten kan dit vatten. (Conv 25)

De tranen zijn dus opgeborgen, de tijd van rouwen is voorbij, maar niet 
definitief. Bij de bespreking van de vijfde zaligspreking, ‘zalig de barm-
hartigen’, waarin Bernardus focust op de verhouding tot de evenmens, keert 
het wenen terug.

Barmhartigheid of de macrothymia van God
Rouwmoed en vermorzeling des harten zijn volgens Bernardus het begin van 
het mededogen. Dit mededogen groeit dankzij de tranen. Zo geraakt een mens 
verzoend met zichzelf en met God. Bernardus becommentarieert de vijfde 
zaligspreking als volgt:

‘Zalig de barmhartigen, want hen zal barmhartigheid geschieden.’ (Mt. 5,7) 
Heb dus erbarmen met je ziel, jij die wil dat God zich over jou ontfermt. 
Bevochtig elke nacht je sponde, denk eraan je peluw met tranen te besproeien 
(Ps. 6,7). Indien je medelijden hebt met jezelf, als je weent met tranen van 
rouwmoed – dat is de eerste trap van barmhartigheid – zal jou beslist 
barmhartigheid betoond worden. Maar ben je een groot en frequent  zondaar 
die grote barmhartigheid zoekt te verkrijgen en frequente vergeving, dan 
moet jij je ook inspannen jouw mededogen op een hoger peil te brengen.  
Je werd met jezelf verzoend, want ook jij was jezelf tot last omdat je je 
vijandig had opgesteld tegenover God. Wanneer dan in eigen huis de vrede 
volledig is hersteld, moet die zich eerst uitbreiden naar de naaste, opdat  
ten slotte ook God zelf je kusse met de kus van zijn mond (Hoogl. 1,1). (…) 
Als jij misschien iemand benadeeld hebt, vergoed het hem dan zonder meer. 
Geef het overtollige aan de armen, en je zult bij het betonen van barm-
hartigheid, barmhartigheid ondervinden. (Conv 29)

Door verbonden te leven met zichzelf en met God gaat de mens, door Gods 
genade, de werkelijkheid zien zoals God ze ziet. Wie de blik strak op Gods 
liefde gericht houdt, ziet heel de werkelijkheid, de geschiedenis en alle schep-
selen met het oog van God dat overstroomt van liefde en mededogen. En zo 
wordt aan de mens de macrothymia van God geschonken: hij ziet met een 
ruime blik, hij voelt grootmoedig aan en denkt op barmhartige wijze over alle 
dingen, over elk schepsel, ook het meest ellendige, zondige en gekwetste 
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wezen.2 Alles spreekt immers van Gods gelijkenis. De barmhartige mens ziet 
verder dan de dingen zelf, ziet in de diepte, en merkt dat alles genade is, gave 
Gods. Zoals God wordt ook hij tot in zijn ingewanden geraakt bij het zien van 
de lijdende compagnon de route, de gekwetste naaste. De Syrische kerkvader, 
Isaak van Ninive, sprak hierover ook:

Hoe zou je een barmhartig hart kunnen omschrijven? Het is een hart dat 
vurig ontvlamt voor elke schepsel: voor de mensen, de vogels, de dieren, 
de demonen, en voor alles wat bestaat. Als hij nog maar aan hen denkt, of 
hen ziet, barst de christen al in tranen uit door de heftigheid van de barm-
hartigheid waarmee zijn hart in diep meevoelen wordt geraakt. Zijn hart 
smelt en hij verdraagt het niet te moeten aanzien of aanhoren hoe ook maar 
het minste kwaad of lijden aan enig schepsel wordt berokkend. En om die 
reden bidt hij te allen tijde en tot tranen toe bewogen, ook voor die wezens 
die niet met enige redelijkheid gezegend zijn, ook voor hen die de waarheid 
vijandig gezind zijn en haar tegenwerken, opdat ze veilig bewaard blijven 
en weer op krachten komen. Zelfs voor reptielen bidt hij, vanwege de over-
grote barmhartigheid die naar het voorbeeld van God mateloos uit zijn hart 
opwelt. (Eerste verzameling 74) 

De barmhartige mens ontvangt aldus het ‘doopsel van tranen’ dat vanuit het 
diepste van zijn hart opwelt en dit hart voortdurend zuivert. Bij Bernardus 
begint die innerlijke tranenbron al op te borrelen bij de tweede zaligspreking 
– ‘zalig de zachtmoedigen’ –, nadat de mens arm geworden is met de arme 
Christus. Uit dat kleine stroompje, dat het dorre, armzalige land van zijn leven 

bevloeit, komen plots de tranen van 
berouw en rouwmoed, die hem bij 
de derde zaligspreking – ‘zalig de 
treurenden’ – overspoelen. Zij zui-
veren de innerlijke blik om God te 
kunnen schouwen. Ze leren de mens 
alles te zien in relatie tot God. En 
ten slotte mondt dit alles uit in  
een tranenvloed van barmhartig 
mededogen om de gekwetste mens-
heid, de gebroken schepping en de 
lijdende afstammeling van de onge-
lukkige Adam.

Constantin Meunier, De verzoening  
(terugkomst van de verloren zoon),  
brons, 19de eeuw, MSK Gent.  
© foto: Hugo Maertens.
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Cisterciënzers werden ten tijde van Bernardus door hun tegenstanders pan-
nosi genoemd, ‘lappendragers’, wegens het onverzorgde uiterlijk dat de ruwe, 
ongeverfde wollen habijten hen gaven. Hun armtierige verschijning, de neer-
geslagen blikken, de absolute zelfbeheersing en de ingetogen zang in de sobere 
kerken, beantwoordden volkomen aan het ideaalbeeld van de monnik, dat je 
uit Bernardus’ geschriften kan distilleren. De monnik is gekenmerkt door 
inkeer en nederigheid. Zoals de twaalfde trede van nederigheid in de Regel 
van Benedictus het beschrijft, is de monnik voor Bernardus iemand die in heel 
zijn houding nederigheid uitdrukt, iemand die in voortdurende rouwmoed het 
hoofd gebogen houdt en zich met neergeslagen ogen als zondaar voortbeweegt. 
(cf. RB 7,62-65) Toch is dit niet het hele plaatje. Voor de abt van Clairvaux is 
deze rouwmoedige zondaar geroepen bruid te worden van het Woord en ver-
enigd te worden met de goddelijke Bruidegom. Over de bruid-mens schrijft hij: 
“Vrij kiest zij dan haar weg door de velden van de contemplatie en met onge-
hinderde gedachten volgt zij haar Geliefde waarheen Hij ook gaat.” (SCt 32,2)

Bidden in tranen
Het mag geen verwondering wekken dat de teksten over compunctio en tranen 
vooral te vinden zijn in het homiletisch werk van Bernardus. In preken richt 
hij zich immers formeel of daadwerkelijk tot monniken die de rouwmoed in 
het hart dragen. Uitweidingen over rouwmoed zijn onder meer te vinden in  
De diversis 3,6-7; 40,4; 90; en 107; in de beide Preken op de zondag na het octaaf 
van Epifanie, waarin de eerste waterkruik op de bruiloft van Kana die van de 
rouwmoed voorstelt; in zijn tweede Preek in de Vasten, waarin Bernardus com-
mentaar geeft op de zinsnede ‘Scheurt uw hart en niet uw kleren’ (Joël 2,13); 
in de zeventien preken Qui habitat op psalm 91 (90); in de lange eerste Preek 
op Pasen; en in de Hoogliedpreken (10,5-7 en 32,3-4). In veel van deze teksten 
wordt het thema van de rouwmoed verbonden met dat van het gebed: smeken 
onder tranen, met een vermorzeld hart roepen en klagen tot God, opdat Hij 
zich zou ontfermen over zijn mensenkind. Of zoals een vaderspreuk op naam 
van abba Poimen het uitdrukt: “Laten we bij al onze moeilijkheden wenen 
voor het aanschijn van Gods goedheid, totdat Hij ons zijn barmhartigheid 
toont.” (Poimen 122). 

Enkele passages uit het werk van Bernardus, waarin specifiek het gebed 
onder tranen ter sprake komt, mogen hier niet ontbreken. In zijn 107de Preek 
de diversis geeft de abt van Clairvaux een beschrijving van de houding die de 
biddende mens past: 

Als een zieke voor zijn arts, zo dient de zondige mens voor zijn Schepper 
te staan. Ieder die zich een zondaar noemt, moet een beroep doen op God 
zoals een zieke op zijn dokter. (…) De voornaamste houding bij het gebed 
is er een van schroomvalligheid. Het gaat ermee als met een zondaar die 
zelf nog niet rechtstreeks tot God durft naderen, maar een beroep doet op 
de bemiddeling van een heilig persoon, een eerbiedwaardige ‘arme van 
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geest’. Deze is voor hem als de zoom van het kleed van de Heer, die de 
toegang vergemakkelijkt. Een voorbeeld van zulk gebed geeft de vrouw  
uit het evangelie die aan bloedvloeiing leed. In haar verlangen te worden 
genezen, naderde ze de Heer terwijl ze bij zichzelf dacht: “Als ik alleen al 
de boord van zijn gewaad kan aanraken, zal ik genezen zijn.” (Mt. 9,21) 
(Div. 107,1) 

Schroom en eerbied tekenen dus de houding van de biddende zondaar. In zijn 
reeds geciteerde 40ste Preek de diversis, over ‘de zeven stappen van de belijde-
nis’, noemt Bernardus rouwmoed de tweede stap, onlosmakelijk verbonden 
met de eerste (zelfkennis). De ziel die gewond is door de speer van de vermor-
zeling, zal dan ook in een drievoudig berouw spijt voelen: omdat zij haar 
onschuld verloor, omdat zij die verloren onschuld niet terug zocht en omdat 
zij onderwijl op Gods geduld en lankmoedigheid geen acht sloeg (Rom. 2,4). 
Vervolgens ontwikkelt de abt in een persoonlijk gebed tot Jezus deze drie 
spijtbetuigingen, terwijl hij zich inleeft in de figuur van de verloren zoon uit 
Lucas 15. Zijn gebed loopt uit op een aansporing tot gebed:

Wij weten, Heer Jezus, dat Gij het goede niet onthoudt aan wie in onschuld 
wandelen, maar ook niet aan hen die in rouwmoed gaan. Er is toch maar 
één Mens die geen zonde heeft begaan! (1 Petr. 2,22) Gelukkig is daarom 
diegene die de Heer zijn zonden niet meer toerekent (Ps. 32,2). 
 Alles wat me niet wordt aangerekend, geldt alsof het er nooit geweest is. 
Denk daarom meer aan Gods geduld, met welke hoogmoed je daar gebruik 
van gemaakt hebt, of liever misbruik. Hij zag je zondigen maar sloot de 
ogen alsof Hij het niet gezien had. Hij riep je, maar jij luisterde niet. Hij 
uitte dreigementen, maar jij toonde geen ontzag. Hij deed beloften, maar jij 
toonde enkel misprijzen. (…) Zowel voor de beloften die Hij deed, als voor 
de schrik die Hij je aanjoeg, bleef je ongevoelig. Besef je dan niet hoe  
Gods geduld je tot rouwmoed wil bewegen? (Rom. 2,4) Behoed je voor een 
kapitaal van toorn dat tegen jou wordt opgestapeld voor de dag van de 
toorn, wanneer het gerechte oordeel van God zich zal openbaren (Rom. 2,5). 
En gedenk dat het verschrikkelijk is om in de handen van de levende God 
te vallen (Hebr. 10,31). Verbind dus je gewonde ziel met de drievoudige 
pleister van de rouwmoed en bid: ‘Heer, erbarm U, genees mij, mijn kracht 
is teniet’, enzovoort (Ps. 6). (Div. 40,4)

Bidden met de woorden van een boetepsalm, zoals psalm 6, of met de woorden 
van het Jezusgebed – ‘Heer Jezus, wees mij zondaar genadig!’ – past uiteraard 
bij het bidden onder tranen. Maar in zijn tiende Preek op het Hooglied  
gooit Bernardus het over een andere boeg. Daar verbindt hij het thema van de 
rouwmoed met de drie parfums die de borsten van de bruid doen geuren. De 
monniken, vooral de jongeren onder hen, zullen hun oren gespitst hebben! 
Bernardus verstond de kunst om de aandacht bij zijn broeders op te wekken 
met de erotische beeldentaal van het Hooglied. Onder de drie parfums die de 
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monniken konden opsnuiven, is het eerste dat van de vermorzeling (contritio), 
het tweede dat van de toewijding (devotio) en het derde dat van het mededogen 
(pietas). Het eerste parfum bijt en doet pijn, het tweede verzacht en stilt de 
pijn, het derde geneest en neemt de ziekte zelfs geheel weg. Zoals op zovele 
plaatsen, biedt de abt van Clairvaux ook hier een perspectief op heling en 
volkomen genezing. Nadat hij het parfum van de vermorzeling heeft toege-
licht, breekt hij uit in een jubelzang, waarmee hij zijn rouwmoedige novicen 
een hart onder de riem wil steken:

Verheugt u, rouwmoedigen! Houdt moed, jullie die kleinmoedig zijn!  
(Jes. 35,4) Ik richt me tot jullie, die pas uit de wereld bekeerd zijn, terug-
gekeerd van jullie kronkelpaden. (Ez. 33,11) Terstond hebben jullie de 
 bitterheid en de verwarring van een boetvaardig hart mogen ervaren. Een 
te scherpe pijn, als van verse wonden, heeft jullie aangegrepen en veront-
rust. Laat uw handen gerust druipen van bittere mirre (Hoogl. 5,5) met het 
oog op een heilzame zalving. Want God zal een vermorzeld en vernederd 
hart niet als te gering zien. (Ps. 51,19) Niemand mag deze zalfolie ver-
smaden of te gering achten, die niet alleen mensen aanspoort zich te 
 beteren, maar zelfs engelen tot juichkreten aanzet. (SCt 10,6)

Ook al zit de rouwmoedige in zak en as, de engelen juichen! Wat een troost 
voor de beginneling die in dat monastieke leven alleen kwel en kommer 
ervaart. Hij heeft eindelijk de verantwoordelijkheid voor de puinhoop van zijn 
leven op zich genomen. In de derde Preek de diversis, het commentaar op de 
kantiek van Hizkia, duidt Bernardus met zijn gebruikelijke vrijheid het vers 
‘Hij (God) heeft het zelf toch gedaan’ (Jes. 38,15) als volgt:

In plaats van te lezen ‘Hij heeft het gedaan’ moet je misschien lezen: ‘ik 
heb het gedaan’. Hizkia beticht dan zichzelf in plaats van de schuld van  
de veroordeelde natuur op zijn Schepper af te wentelen. Hij schrijft alles 
aan zichzelf toe en aan zijn eigen zonden. Dan roept hij uit: “Wat zal ik 
zeggen en wat zal Hij me antwoorden, daar ikzelf toch zo gehandeld heb?” 
(Jes. 38,15) Ik bedoel: wat ik thans verduur, heb ikzelf door mijn zonden 
verdiend! (Div. 3,6)

Volwassen gedrag houdt in dat je de verantwoording voor je daden niet ont-
wijkt en de consequenties daarvan ten volle draagt. Daarmee begint monastiek 
leven – met rouwmoed dus. Bernardus laat Hizkia – en met hem elke begin-
neling – dan ook bidden:

“Daarom kan ik nog slechts één ding doen: voor U, Heer, al de jaren van 
mijn leven overdenken in de bitterheid van mijn ziel (Jes. 38,15). Nee, ik ben 
niet waard aan U te denken in zoet genot. Maar ik zal doen wat in mijn 
vermogen ligt: aan mezelf denken in de bitterheid van mijn ziel. Want Gij 
woont in ontoegankelijk licht (1 Tim. 6,16) en mijn geestesoog is te zwak 
om lang op de straling van uw luister gericht te blijven. Daarom keer ik 
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beschaamd naar de gewone en bekende duisternissen van mijn voorbije 
leven terug. Die zijn me meer vertrouwd. Niet dat ik er weer met een 
 dodelijk plezier in wil wegzinken, maar om er boete voor te doen en ze  
in de bitterheid van mijn ziel te overdenken. (…) Maar ik zal ze voor U 
overdenken, want tegen U alleen heb ik gezondigd. En Gij zult me recht-
vaardigen, juist omdat ik mezelf veroordeel. En uw barmhartigheid zal het 
winnen als U mijn zaak bekijkt.” (Div. 3,6)

Dit prachtige gebed, dat uitloopt op een goed perspectief, is een gebed onder 
tranen. Het laat de rouwmoed oplichten in een dynamiek van confrontatie met 
het eigen verleden, dat beweend wordt en waarvoor boete wordt gedaan, zo 
lang en zo grondig totdat de ziel gereinigd is en het oog voldoende verhelderd 
om God te aanschouwen, wanneer Hij opnieuw blijdschap schenkt. Dan is de 
ziel ‘bruid’ en wil het Woord haar met zijn bezoek vereren. Hij hult zich dan 
in de gestalte van de Bruidegom. Toch waarschuwt de immer alerte Bernardus:

Francisco José de Goya, Petrus onder tranen in gebed, olie op doek, ca. 1820,  
The Phillips Collection, Washington D.C. 
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Niet elke ziel zal hij op die manier nabijkomen, zelfs niet in het voorbij-
gaan. Dat gunt Hij alleen aan wie zich door een totale overgave, door een 
heftig verlangen en door een innige genegenheid waardig toont zijn bruid 
te zijn. (…) Anders is het voor wie nog niet in staat is tot zulk een genegen-
heid en gekweld wordt door de herinnering aan vroegere daden. Zo iemand 
zegt in de bitterheid van zijn ziel tot God: ‘Veroordeel mij niet!’ (Job 10,1-2) 
Of misschien loopt hij zelfs nog het gevaar om verleid en door eigen begeerte 
meegetrokken en meegelokt te worden. (Jak 1,14) In dat geval heeft hij geen 
nood aan een bruidegom maar aan een arts. Hij vraagt niet om kussen of 
omhelzingen, maar hij wil genezing voor zijn wonden, olie dus en zalven. 
(SCt 32,3) 

Alleen in het gebed wordt een mens zich bewust van zijn toestand. Daar beseft 
hij pas dat hij verleid wordt en afdwaalt van zijn weg. Dan dient hij met tranen 
zijn gekwetste geweten te zalven en in zuchten zijn gemoed in te oliën. Dan 
kan hij met Bernardus bidden:

Goede Jezus, hoe dikwijls heeft uw komst mij niet uit de grootste verbit-
tering bevrijd? Zo vaak gebeurde het – na mijn bange tranen, na snikken 
en zuchten zonder tal – dat U mijn gekwetste geweten hebt gezalfd met de 
zalf van uw barmhartigheid en met olie van vreugde overgoten. (Ps. 44,8) 
Zo vaak was ik de wanhoop nabij. Dan heeft mijn gebed mij opgebeurd  
om mij juichend aan mijzelf terug te geven. Hoe trots was ik niet dat ik 
vergeving kreeg. (SCt 32,3)

Voor deze biddende zondaar is Jezus werkelijk een arts. Hij geneest bij wie het 
hart gekwetst is en hij verbindt de kwetsuren. Wie dat nog nooit ervaren heeft, 
moge het geloven!

Guerric Aerden ocso is monnik van de abdij van Westmalle. Onlangs koos hij, na veertig jaar cenobietenleven,  
het kluizenaarschap aan de rand van een kleine monialengemeenschap in Saint-Restitut in de Drôme Provençale 
(Frankrijk). Hij gaat er voor in de eucharistieviering en wijdt er zich aan het vacare Deo, het geheel vrij zijn voor  
de contemplatie van de Ene. De studie van de monastieke spiritualiteit blijft hem na aan het hart liggen.
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