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ugustinus is onlangs uitgeroepen tot de best bekende figuur uit de hele oudheid
(Hombert, Nouvelles recherches, 635–636). De uitspraak is misschien wat overdreven, maar feit is dat de beschikbare kennis, en mogelijkheid van kennis,
over persoon en werk van Aurelius Augustinus uitzonderlijk groot is. Zijn literaire
nalatenschap is reusachtig van omvang, in de laatste decennia nog aanzienlijk verrijkt
met negenentwintig door Johannes Divjak nieuw ontdekte brieven en zesentwintig
door François Dolbeau nieuw ontdekte preken: beide dossiers zijn rijk aan informatie
over de schrijver. Het proces van ontsluiting van dit enorme, in historisch en literair
opzicht unieke oeuvre is een ontzaglijk, vooralsnog niet voltooid karwei.
Dat de nalatenschap van Augustinus zo rijk is heeft alles met zijn persoon te
maken. Intellectuele rusteloosheid ging gepaard met een expansieve natuur, die zich
– om Frits van der Meer (220) te citeren – kenmerkte door een ‘onvergelijkelijke vatbaarheid voor indrukken’ en een daarmee corresponderende ‘levendigheid van geest’.
Spreken en schrijven was zijn lust en zijn leven. Bovendien verkeerde hij altijd in
situaties, waarin een woord van hem werd verwacht, en met zijn groot verantwoordelijkheidsgevoel nam hij iedere uitdaging aan. Hij leidde de dialogen met zijn vrienden
op het landgoed Cassiciacum bij Milaan in de maanden voorafgaand aan zijn doop.
Als priester en bisschop was hij bijna veertig jaar de reguliere predikant in de kerk
van Hippo en daarnaast ook vaak gastspreker elders. Hij was een belangrijk woordvoerder op concilies en bij andere bijeenkomsten van bisschoppen. Onvermoeibaar
was hij jaar in jaar uit als verdediger van de orthodoxie tegen wat hij zag als afwijking
van de juiste leer en de juiste levenswijze. Altijd stond hij gereed als raadsman voor
de velen die in hun onzekerheid tot hem hun toevlucht namen, en zijn geduld liet
hem ook bij antwoorden op onnozel geschrijf zelden in de steek. Als hoofd van de
gemeenschap van kerkelijke bedienaars in het bisschopshuis van Hippo was hij met
zijn medewerkers in dagelijks gesprek. Normaal voerde hij ook namens hen het
woord in de contacten naar buiten. Altijd was er van alles waarover gesproken of
geschreven moest worden, en zijn grote betrokkenheid maakt ook ons tot toehoorders
en toeschouwers. Vaak zijn we ook, vanwege de voortreffelijke verslaggeving, getuigen
van de reacties van zijn omgeving. We vernemen bijvoorbeeld dat het publiek in de
kerk enthousiast reageert op een vertrouwd psalmwoord, een verrassende gedachte of
een treffende uitdrukking. Maar het kan ook van zijn ongenoegen blijk geven. ‘Laat
hij eindelijk zijn mond eens houden over Rome’ (o, si taceat de Roma) klinkt het, als
hij de val van Rome in 410 tot herhaald onderwerp van zijn prediking maakt (Sermo
105, 12). En soms dringen de toehoorders in de kerk zo op dat de predikant het
benauwd krijgt en in een tegenover zijn gastheer, bisschop Aurelius van Carthago,
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onheuse geste voor een ogenblik de wijk neemt, waarvoor hij zich dan daags daarna
weer in de kerk excuseert (Sermo Dolbeau 9, 1–4). Ook in zijn traktaten en brieven
zijn er telkens de tekenende details die het portret van de schrijver belichten. Zo is
zijn veelomvattende literaire erfenis een onuitputtelijke bron van informatie over zijn
leven en zijn persoonlijkheid. De vergelijking met Cicero dringt zich op. Ook diens
leven weerspiegelt zich in de grote collectie redevoeringen, brieven en traktaten die
bewaard is: soms kunnen we de gebeurtenissen in zijn leven van dag tot dag volgen.
Bij Augustinus is dat in nog sterkere mate het geval.
Omdat er nog steeds zoveel over zijn leven ontdekt wordt, is het begrijpelijk dat
er altijd nieuwe biografieën en overzichtswerken verschijnen. Ook in de laatste jaren
zagen er verschillende het licht, die onze kennis over persoon en werk van Augustinus
bij de stand van het onderzoek houden. Na P. Brown, Augustine of Hippo (Londen 1967)
volgden A. Mandouze, Saint Augustin. L’aventure de la raison et de la grâce (Parijs 1968),
E. TeSelle, Augustine the Theologian (Londen 1970), A. Trapè, San Agostino. L’uomo, il
pastore, il mistico (Fossano 1976), J. O’Donnell, Augustine (Boston 1985). Voorts publiceerde Henry Chadwick de beknopte biografie Augustine, (Oxford 1986). Daarna
kwam John M. Rist Augustine. Ancient thought baptized (Cambridge 1994). Tenslotte
verscheen Serge Lancel, Saint Augustin, (Parijs 1999), een zeer informatieve en van
groot inlevingsvermogen getuigende biografie.
De altijd doorgaande ‘ontdekking’ van Augustinus weerspiegelt zich ook in de
continuïteit van het wetenschappelijk werk en het voortdurend verschijnen van
naslagwerken en repertoria. In 1989 werd in Würzburg een internationaal symposium
over de stand van het Augustinus-onderzoek gehouden. Sinds 1994 verschijnen te Basel
onder auspiciën van het centrum voor Augustinus-studie te Würzburg de afleveringen
van een groot Augustinus-Lexikon. In 1999 zag te Grand Rapids in de Verenigde Staten
Augustine through the Ages. An Encyclopedia het licht. In Frankrijk is er de onmisbare,
door het centrum voor Augustinus-studie te Parijs in de laatste decennia uitgegeven serie
van becommentarieerde uitgaven van de werken van Augustinus, de Bibliothèque
augustinienne. In de Nederlanden is er de hechte samenwerking van de Augustijnse
centra in Leuven en Eindhoven; bovendien is een Augustinus-leeropdracht gerealiseerd aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Van de vele sinds kort
in de Nederlanden verschenen studies vermeld ik het voor een persoonlijke kennismaking met Augustinus zeer behulpzame boek van Martijn Schrama, Augustinus. De
binnenkant van zijn denken (Zoetermeer 1999). Tenslotte: het door de Revue des études
augustiniennes te Parijs verzorgde repertorium Bulletin augustinien recenseert, met
korte samenvatting van de inhoud, jaarlijks ongeveer vierhonderd nieuwe publicaties
(Lancel, 745), een record in het literair-wetenschappelijk bedrijf.
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Trajecten van een levensloop
Aurelius Augustinus werd in 354 geboren te Thagaste (Soek Ahras) in Algerije, in het
grensgebied met het huidige Tunesië. Augustinus, de naam waaronder hij bekend is
geworden, was zijn voornaam. Aurelius was zijn familienaam, hetgeen doet vermoeden
dat zijn vader Patricius tot een geromaniseerd Afrikaans geslacht behoorde. De naam
van zijn moeder Monnica was inheems. Augustinus heeft zijn Noord-Afrikaanse herkomst nooit verloochend, maar hij was, als zoveel 4de- en 5de-eeuwse provincialen,
vanzelfsprekend Romein, opgevoed in de taal en de cultuur die zich vanuit de Stad
over de westelijke wereld had verspreid. Zijn levensloop na zijn kinderjaren kan in
grote lijnen misschien als volgt topografisch weergegeven worden: Carthago – Milaan
– Hippo en Noord-Afrika – de kusten van de Middellandse zee.

Milaan
In 383 vertrekt hij naar Italië, en na een kort verblijf te Rome wordt hij leraar retorica
in Milaan. Hij komt daar onder de invloed van de neoplatoonse filosofie, maar de
stoot tot zijn bekering geven de kennismaking met het leven van de Egyptische monnik
Antonius en het vernemen van de stem, zoals beschreven in Confessiones 8, 29: in een
ogenblik van verwarring hoort hij in de tuin van zijn Milanese woning een stem die
hem zegt: tolle, lege (neem, lees): hij neemt het boek met de brieven van de apostel
Paulus en zijn oog valt op Romeinen 13, 13–14, een passage die opwekt tot een leven
van zelfbeheersing in overgave aan Jezus Christus. Zo bekeert hij zich niet alleen tot
de katholieke orthodoxie, maar tevens tot een leven in onthechting. Met Monnica en
Adeodatus en een groep vrienden trekt hij zich terug op het landgoed Cassiciacum.
De gesprekken daar vinden hun weerslag in door hem geredigeerde dialogen. In de
paasviering van 387 wordt hij door bisschop Ambrosius te Milaan gedoopt. In 388, na
een tweede verblijf in Rome en de dood van moeder Monnica in Ostia, keert hij terug
naar Noord-Afrika. In deze tijd publiceert hij enkele werken tegen het hem uit eigen
beleving bekende manicheïsme.
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Carthago
De turbulente jaren in Carthago, van 370 tot 383, waren de jaren van opleiding en eerste
leraarschap in de retorica, en tegelijk jaren van onrustig zoeken, waarin hij samenleefde
met de vrouw die de moeder werd van zijn zoon Adeodatus. Rond 373 brengt de lectuur
van Cicero’s traktaat Hortensius, een aansporing tot de studie van de wijsbegeerte, een
eerste bezinning. Hij kiest voor leer en levenswijze van de manicheeërs, die goed en
kwaad als rivaliserende machten met ieder zijn eigen God tegenover elkaar plaatsten.
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Hippo en Noord-Afrika
Kort na de terugkeer – en de dood van Adeodatus – wordt hij in 391 priester van het
bisdom Hippo (Annaba) in Algerije, aan de kust van de Middellandse zee op de grens
met Tunesië. In 395 wordt hij hulpbisschop van bisschop Valerius, en kort daarna
zijn opvolger. Hij leeft in het bisschopshuis in gemeenschap met de onder zijn leiding
functionerende overige bedienaars van de kerk van Hippo, priesters, diakens en verdere
clerici. Rond het jaar 396 begint hij met de redactie van zijn levens- en bekeringsgeschiedenis, de Confessiones. Zeer intensief is in deze en in de volgende jaren zijn
bemoeienis met de in geheel Noord-Afrika gevoerde discussie met de donatisten, die
er zich op beroemden een elitekerk van zuiver Afrikaans karakter te zijn. Samen met
bisschop Aurelius van Carthago organiseert hij bijeenkomsten van bisschoppen,
waarin hij het opneemt voor de éne boven-regionale katholieke kerk. Doorslaggevend
in de strijd tegen de donatisten is zijn interventie tijdens het godsdienstgesprek van
Carthago in 411. In die jaren werkt hij ook aan allerlei theologische traktaten, onder
andere De doctrina christiana en De trinitate.
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De kusten van de Middellandse Zee
In 410 wordt Rome voor korte tijd bezet door de Germaanse Westgoten onder Alarik.
Veel inwoners wijken uit naar Noord-Afrika. De aardse stad blijkt kwetsbaar. Als reactie
begint Augustinus aan zijn grote werk over die andere stad, de stad van God. Twaalf
jaar lang werkt hij eraan. Omstreeks 412 begint ook zijn allerzwaarste theologische
gevecht, de discussie met de pelagianen over de almacht van Gods genade, de problemen
van erfzonde en voorbeschikking, de noodzaak van de kinderdoop. De strijd, aanvankelijk tegen Pelagius en zijn medestander van het eerste uur Caelestius, wordt gevoerd
in Oost en West. Samen met Aurelius van Carthago intervenieert hij bij de paus te
Rome. Hij correspondeert ook, zoals uit twee door Divjak gevonden brieven blijkt
(Epistulae Divjak 4 en 6), met de kerken van het oosten, Constantinopel en Alexandrië.
In het oosten profileert zich verder Hieronymus, die als monnik leeft te Bethlehem,
als zijn medestrijder. Na 418 wordt de strijd een bijna persoonlijk schriftelijk duel
met Julianus van Aeclanum in Zuid-Italië, dat voortduurt tot Augustinus’ dood in
430. Hij overlijdt in het bisschopshuis van Hippo, tijdens de belegering van de stad
door de via de Straat van Gibraltar naar Afrika overgestoken Germaanse Vandalen.
Een zeer aanzienlijk deel van zijn werk is bewaard, een wonder gezien de moeilijke
situatie in Noord-Afrika. Lancel (289; 668) vermoedt dat Augustinus’ werken, bewaard
in de bibliotheek van de kerk van Hippo, kort na zijn dood naar Rome zijn vervoerd,
waar omstreeks het midden van de 5de eeuw dat geweldige oeuvre ter beschikking
kwam van de hele westelijke wereld.
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Zielzorger en dienaar van het woord
Toen Augustinus in 430 stierf, had hij negenendertig jaar lang onafgebroken de taak van
geestelijk leidsman vervuld voor de inwoners van Hippo en van andere plaatsen in Afrika.
Het was arbeid in dienst van het woord. Voor zover wij aan de hand van de bewaarde
werken kunnen oordelen bestond die arbeid bovenal in prediking. Maar belangrijk was
ook de discussie met andersdenkenden, zoals bijvoorbeeld de manicheeërs, donatisten,
pelagianen en arianen. Onder grote toeloop van geïnteresseerden en nieuwsgierigen
vonden op afgesproken plaats en tijd de disputen plaats met vertegenwoordigers van
de andere partij. Soms ook werden de discussies in briefvorm gevoerd. Altijd werd
ervoor gezorgd dat het gezegde of geschrevene officieel werd vastgelegd; bij mondelinge
discussies ondertekenden de deelnemers. Veel van dergelijke acta zijn bewaard, en
soms zijn ze spannend om te lezen.
In de krachtmeting met de donatisten werd hij ook dichter. Hij schreef een Psalmus
contra partem Donati (Psalm tegen de aanhang van Donatus), een lang abecedarisch
gedicht – de strofen beginnen met de opeenvolgende letters van het alfabet –, eenvoudig
van woordkeus en met een gemakkelijke ritmische vorm, ter recitering door de rechtgelovigen in antwoord op een soortgelijke door een donatist geschreven psalm. Jammer
genoeg bleef van zijn voor de liturgie geschreven gebedsteksten niets bewaard, op een
drieregelig hexametrisch gedichtje na, een anti-manicheïsche verheerlijking van de
éne goede God en zijn schepping, dat gecomponeerd werd voor de wijding van de
paaskaars tijdens een paasnachtviering (De civitate Dei 15, 22). Op zijn naam staan verder
een drietal metrische inscripties, waarvan de bekendste een achtregelig hexametrisch
vers is, ter ere van de door de circumcellionen (de ‘doodseskaders’ van de donatisten)
vermoorde diaken Nabor (uitgegeven in Patrologiae Latinae Supplementum 2, 356). De
vorm is akrostichisch: de eerste letters van de regels, achtereenvolgens gelezen, vormen
het woord diaconus. Het dichtwerk van Augustinus heeft populaire trekken, met name
in de toepassing van alfabetspoëzie en akrostichie. Literaire retorica was in Augustinus’
ogen niet geschikt voor de onderrichting van de eenvoudige gelovige.
Maar allesoverheersend was de prediking. Ontelbare malen, vaak twee keer per dag,
sprak hij vanaf de cathedra vóór in de kerk de gelovigen toe, als plaatselijk bisschop in
Hippo zittend, als gastspreker elders, bij voorbeeld in Carthago, staande. Secretarissen
– notarii of exceptores genaamd – namen de tekst tijdens de preek stenografisch op en
na afloop schreven ze samen met de predikant de definitieve versie uit. Deze kreeg
haar plaats in de bibliotheek van het bisschopshuis te Hippo. Vele honderden preken
zijn bewaard: vergeleken met deze omvang valt die van Cicero’s retorisch oeuvre in
het niet. Augustinus’ huisgenoot en biograaf Possidius heeft een register gemaakt
van het in Hippo, ook van preken elders, bewaarde materiaal, zoals hij ook de andere
daar opgeslagen werken van Augustinus heeft gecatalogiseerd. Er blijkt uit dat er ook
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nog het nodige materiaal aan preken in de loop der eeuwen verloren is gegaan. De grote
deskundige P.-P. Verbraken (17, vn. 58) meent zelfs dat alles bij elkaar maar ongeveer
een tiende van het oratorische werk van Augustinus bewaard is gebleven. Dat het aantal
preken zo buitengewoon groot is geweest, wijst er wel op dat Augustinus’ prediking
een succes was. Possidius spreekt uit eigen ervaring, wanneer hij meedeelt dat het een
voorrecht was hem als predikant in de kerk te horen en te zien (Vita Augustini 31, 9).
Dat moet ook de ervaring van de gewone kerkgangers van Hippo zijn geweest. Ze
wisten dat de man die hen toesprak van uitzonderlijke klasse was – en ze waren trots
op hem. Ze konden hem zeker niet in al zijn uiteenzettingen volgen, maar ze hadden
het gevoel dat hij een van hen was en met al zijn kennis toch hun taal sprak.
De prediking volgde aan de ene kant een liturgisch schema doordat ze de evangelieteksten becommentarieerde die gelezen werden op de achtereenvolgende zondagen,
bij de vieringen van de feesten van de Heer en bij die van de heiligen. Daarnaast liep
nog de prediking die de tekst van een bijbelboek in doorlopende behandeling tot
onderwerp had, zodat bijvoorbeeld gedeelten uit het Boek der psalmen of uit het Evangelie
volgens Johannes vers voor vers doorgenomen werden. Het ging er ongedwongen aan
toe. Als de liturgie, bijvoorbeeld op de dagen van de Goede Week en bij de paasviering,
veel tijd in beslag nam, liet de predikant het bij een kort woordje. Maar als er geen
tijdslimiet was kon het lang, heel lang, zelfs tot vier uur toe duren. Hij sprak niet
helemaal onvoorbereid, maar dezelfde gedachte werd dan in wisselende bewoordingen
uitgesproken, of de ene gedachte riep de andere op. Soms moest hij zichzelf het zwijgen
opleggen. Niet onvoorbereid was zijn prediking ook in deze zin dat hij zocht naar een
verbinding met wat hem bezighield, met name de bestrijding van donatisten, pelagianen en verdere andersdenkenden. Als men de preken leest die bijvoorbeeld op 24
juni, het feest van Johannes de Doper, in de opeenvolgende jaren gehouden werden,
dan blijkt dat een aantal stereotiepe door de figuur van Johannes opgeroepen gedachten telkens terugkomen, maar dat ook de problemen van de dag hun plaats opeisen.
Enig idee van zowel stijl als inhoud van Augustinus’ prediking geeft wellicht
passage 3, 13 van de preken over de Eerste brief van de apostel Johannes. De vertaling
van het besproken citaat (1 Johannes 2, 27) in de door Augustinus hier gevolgde
Latijnse bijbeltekst luidt: ‘De zalving die wij van Hem (= God, Christus, de Heilige
Geest) ontvangen hebben, moge in ons blijven; en jullie hebben geen leraar nodig,
want zijn zalving onderricht jullie over alles’. Augustinus houdt zijn luisteraars voor:
‘(Als zijn zalving jullie over alles onderricht), wat doe ik dan met mijn onderricht aan
jullie? Dat lijkt nodeloze inspanning. Waarom al mijn roepen hier in de kerk? Laat ik
jullie maar aan zijn zalving toevertrouwen; die zal jullie onderrichten. Maar ik zit dan
wel met een probleem, en dat leg ik aan de apostel – de schrijver van de brief – voor:
hij moge zo goed zijn om te luisteren naar het kleine mensje dat met een vraag bij hem
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Retor en woordkunstenaar
In de hierboven geciteerde preek richt de redenaar zich onverwacht tot iemand buiten
zijn gehoor, de apostel Johannes, schrijver van de tekst die besproken wordt. Het is
het stijlmiddel van de apostrof, ter onderstreping en verlevendiging van het betoog. In
de inleiding op zijn vertaling van De ordine, een van de dialogen uit Cassiciacum,
merkt Cornelis Verhoeven (9) op: ‘Augustinus was een meester in de retorica: hij
kende alle kneepjes van het vak en hij ontwikkelde zich snel tot een geraffineerd
schrijver’. Die cultus van de vorm sluit ontroering niet uit. Uitdrukking van ontroering
vraagt juist om meesterschap over de taal. Het woord is dienstbaar; het schept tussen
mensen wederzijdse bereikbaarheid. Heel zijn leven is Augustinus er verwonderd over
geweest dat gedachten en gevoelens van de ene mens langs spraak en gehoor, de weg
van de taal, tot de andere mens komen. Zorg voor de taal was voor hem dan ook een
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aankomt. Ik zeg aan Johannes: “De mensen tot wie je sprak hadden toch de zalving?
Je zegt zelf: ‘zijn zalving onderricht jullie over alles’. Waarom heb je dan zo’n brief
geschreven? Wat had jíj dan nog te onderrichten, uit te leggen, als geestelijk voedsel
over te dragen?” Maar, broeders en zusters, ik vraag jullie aandacht voor een groot
geheim. De klank van mijn woorden treft de oren, de leraar is binnenin. (...) Ik kan
jullie wel opwekken met het geluid van mijn stem, maar als er niet binnenin een
leraar is, is mijn geluid zonder effect. (...) Ik heb hier tot iedereen gesproken, maar
degenen die die innerlijke zalving niet aanspreekt, die de Heilige Geest niet inwendig
onderricht, gaan weg zonder iets geleerd te hebben. Uitwendig onderricht, woorden
van opwekking, zijn een soort hulpmiddel. Op de leerstoel in de hemel zit degene die
tot het hart spreekt. (...) Christus moet in je hart zijn. Zijn zalving moet in ons hart
zijn, zodat het geen dorst lijdt in de woestijn, verstoken van water om het te besproeien.
(...) De leraar binnenin is het die onderricht. Christus geeft het onderricht. (...) Als
zijn ingeving en zijn zalving afwezig zijn, maakt het gesproken woord tevergeefs
geluid. Als ik woorden laat horen, dan is het net alsof er een tuinman bezig is met
een boom. Hij werkt aan de buitenkant, draagt water aan en is ijverig in de weer voor
de groei. Maar wat hij aan de buitenkant ook doet, is híj degene die de vruchten
vormt? Bekleedt híj het kale hout met het lommer van de bladeren? Doet híj iets van
dien aard binnenin in de boom? Welnee. Wie is hier aan het werk? Luister naar de
tuinman die de apostel is: dan hoor je wat wij – de predikers – betekenen, en dan
hoor je over de leraar binnenin: “Ik heb geplant, Apollos heeft besproeid, maar God
heeft de wasdom gegeven; niet wie plant betekent iets, noch wie besproeit, maar Hij
die de wasdom geeft, God” (1 Korinthiërs 3, 6–7). Dat zeg ik jullie dus: of ik nu met
mijn woorden plant of besproei, ík heb niets te betekenen. Het gaat om God die de
wasdom geeft. Zijn zalving is het die jullie over alles onderricht.’
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Augustinus verlaat Rome richting Milaan,
door B. Gozzoli (1465) in de kerk van Sint Augustinus te San Gimignano.
vanzelfsprekendheid. Die taal kon aangepast zijn aan het niveau van de onontwikkelde
gelovige, als in de boven beschreven populaire poëzie en in passages van zijn preken,
maar altijd verraadt zij eerbied en zorg voor het gesproken woord, ook waar de redenaar
improviseert.
Augustinus’ meesterschap over de taal is bovenal meesterschap over het woord in
prozavorm. Maar het is niet eenvoudig het karakter van zijn proza te beschrijven. Zijn
stijl past zich aan bij de aard van het onderwerp. Het meest aansprekend is het lyrische
proza van de Confessiones, dat een voorloper heeft in de emotionele aanroepingen van
God aan het begin van de nog in Cassiciacum geschreven Soliloquia. Het is het rechtstreekse contact met een persoonlijke God dat aan de taal van deze werken haar bijzondere zeggingskracht verleent. Zo in Soliloquia 1, 5: ‘U alleen bemin ik, U alleen
volg ik, U alleen zoek ik, (...) U wens ik toe te behoren’ (Te solum amo, Te solum sequor,
Te solum quaero, (...) tui iuris esse cupio). Belangrijk is hier natuurlijk de parallellie, de
herhaling in korte nevenschikking met telkens vooropstelling van het belangrijkste
woord: het hart zoekt direct contact en spreekt niet in lange zinnen. In Soliloquia 2, 1
is Augustinus in gesprek met de Rede. De Rede vraagt hem zich met een zo kort
mogelijk gebed tot God te richten. Augustinus geeft daaraan gehoor met de formule:
‘Geef dat ik mezelf ken, geef dat ik U ken’ (Noverim me, noverim Te), een geliefd woord
van de christelijke mystici na hem.
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Maar in de vele leerstellige traktaten waar het didactische element overheerst vindt
men herhaaldelijk lange ingewikkelde constructies met veel onderschikkend zinsverband:
de schrijver wil zoveel mogelijk gedachten tegelijk onder woorden brengen, en vraagt
daartoe het uiterste van het toch al niet kinderachtige Latijnse syntactische systeem,
tot vermoeienis soms van ons, moderne lezers. Dat geldt voor veel uiteenzettingen in
De civitate Dei, maar bij voorbeeld ook voor de langgerekte argumentatie van een antipelagiaans traktaat als De spiritu et littera. Augustinus erkent in dit laatste werk al
schrijvend dat hij zich aan breedsprakigheid schuldig maakt, maar hij voert daarbij
aan dat hij, als het over de heerlijkheid van Gods genade gaat, nooit uitgepraat raakt
(35, 63); en dus wordt wat al in lange zinsconstructies onder woorden was gebracht, in
nieuwe volzinnen hernomen. Maar ondanks (en gedeeltelijk ook door!) de herhalingen
is het een krachtig geschreven werk.
Veel eenvoudiger is het woord van de prediking. Er is enige verwantschap met
het extatische proza van de gebedslyriek in de Confessiones en Soliloquia. Dat treedt
heel duidelijk aan de dag in preken bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of
een groot liturgisch feest. Zo is een kerstpreek bewaard, waarin het wonder van de in
nederigheid mens geworden God verheerlijkt wordt in een opeenvolging van korte
elkaar beantwoordende of aan elkaar tegengestelde zinnen, versierd met rijm en andere
klankeffecten (Sermo 184, 3): O manifesta infirmitas, et mira humilitas, in qua sic latuit
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tota divinitas; matrem cui subiacebat infantia, regebat potentia, et cuius ubera sugebat, eam
veritate pascebat (O die voor ieder zichtbare zwakheid, die onbegrijpelijke nederigheid,
waarin zo schuilging de hele godheid; de moeder aan wie Hij zich als kind overgaf,
leidde Hij in zijn almacht, en wier borsten Hij zoog, haar voedde Hij met waarheid).
Hier is natuurlijk de volleerde retor aan het werk. Maar woordspel was hem bij
de prediking in de mond bestorven. In Sermo Dolbeau 3, 20 roemt hij de martelaar
Vincentius als iemand die overal overwon: Vincentium ubique vincentem. Naar aanleiding
van het even tevoren gezongen vers 12 van Psalm 50 (51): Cor mundum crea in me,
Deus zegt hij in Sermo 20, 1: Voce consona et corde concordi, pro ipso corde nostro
Dominum deprecantes diximus: Cor mundum crea in me, deus (Gezamenlijk zingend en
in hartelijke eenheid van hart hebben wij, tot de Heer voor ons hart biddend, gezegd:
schep in mij een zuiver hart, God).
De briefschrijver Augustinus mag niet onvermeld blijven. Brieven schrijven was
een kunst, en Augustinus kende de toen gangbare regels, waaronder met name deze,
dat een brief, afgezien van de inhoud, een uiting van genegenheid en een met zorg te
omgeven geschenk was, dat door de ontvanger als zodanig moest worden erkend en
beantwoord. Een merkwaardige correspondentie uit de laatste jaren van Augustinus’
leven is bewaard gebleven. Het is de briefwisseling met Darius, de keizerlijke afgezant,
die in Noord-Afrika in de verwarde jaren twintig van de 5de eeuw zonder bloedvergieten
de vrede moest zien te herstellen (Epistulae 229–231). Darius was een erudiet man; hij
had over de grote bisschop van Hippo gehoord en vond het een eer met hem in
schriftelijk contact te zijn. Dat contact bestond uit een uitwisseling van hoffelijkheden
en een literair steekspel. Aandoenlijk is het om te zien hoe de oude bisschop, naar
aanleiding van de hem toegezwaaide lof, als een ingewijde in het vak met citaten van
Persius, Cicero, Ennius en Horatius over amor laudis, het ‘graag geprezen worden’, komt
aandragen. Kende hij die teksten nog of beschikte hij over een tekstverzameling de
amore laudis? Hoe dan ook, retor bleef hij tot het einde. Hier volgen enkele fragmenten
uit Brief 231, van Augustinus aan Darius. Hij begint als volgt (Epistula 231, 1):
‘U vroeg me om door terug te schrijven te laten weten dat ik uw brief met genoegen
ontvangen heb. Kijk, ik schrijf terug, maar om dat te laten weten schiet mijn terugschrijven tekort, zowel in deze brief als in welke andere ook, of ik nu in het kort of met
de grootste uitvoerigheid schrijf. Want noch met weinig noch met veel woorden kan men
uitdrukken wat met woorden niet uitgedrukt kan worden. En mijn welsprekendheid
is niet bijzonder, al spreek ik ook veel, maar ik daag de beste stilist uit om met brieven
van de hoogste kwaliteit en de grootste lengte de genegenheid onder woorden te brengen
die uw brief in mij heeft opgewekt. Ik kan het niet, en hij kan het ook niet, zelfs al
zou hij die genegenheid in mijn hart kunnen zien zoals ik haar zie. Om U te laten
weten waar U om vroeg, kan ik niets anders doen dan het zo onder woorden brengen
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dat U in mijn woorden voelt wat ze niet kunnen zeggen. Wat kan ik anders zeggen dan
dat ik van uw brief zeer, zéér genoten heb? De herhaling is eigenlijk geen herhaling
maar een soort blijvend uitspreken. Maar blijvend uitspreken kan niet, en dus moest
het dan maar herhaling worden: want zo kan misschien worden gezegd wat niet
gezegd kan worden’. En verder (Epistula 231, 2–4 in samenvatting): ‘Uw brief is mooi
geschreven, maar dat is niet essentieel. Het is ook niet belangrijk dat ik erin geprezen
word, hoezeer ik ook voor lof niet ongevoelig ben: ik ben niet van hoorn (Persius,
Satira 1, 47). (...) Themistocles – als ik de naam tenminste goed heb (!) – wilde ook
graag geprezen worden (cf. Cicero, Pro Archia 9, 20). (...) Ennius zegt: “Alle stervelingen
wensen geprezen te worden” (Annales 560). Ik kan het daar gedeeltelijk mee eens
zijn. Maar je moet ook uitkijken, want het gevaar van ijdelheid ligt op de loer. Maar
daar weet Horatius weer raad op (Epistula 1, 1, 36–37)’. En even verder komt nog het
vervolgvers van Persius (Satira 1, 48).
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Augustinus en de filosofische traditie
Na 350 breekt de gouden eeuw aan van de christelijke Latijnse letterkunde, met kort
na elkaar, en voor een deel nog gelijktijdig, de drie groten: Ambrosius, Hieronymus
en Augustinus. Ze hebben, ieder met een eigen erfenis, hun stempel gedrukt op de
geestelijke wereld van het christendom in de na hen komende eeuwen. Een van de
bijzonderheden van Augustinus in dit opzicht is dat hij het christelijk denken met
elementen van antiek wijsgerig erfgoed heeft verrijkt. Groot is hier het onderscheid
met Ambrosius en Hieronymus, die aan de heidense filosofie geen boodschap hadden
– ook al ontkomen met name Ambrosius’ beschouwelijke werken niet aan beïnvloeding
door het intellectuele klimaat van de tijd.
Augustinus’ geest stond wijd open voor wijsgerige overdenking. Diepe indruk
maakte op de achttienjarige het beeld van de wijsheid, zoals hij dat in Cicero’s Hortensius
beschreven vond. Ongeveer veertien jaar later maakte hij kennis met door Marius
Victorinus in het Latijn vertaalde boeken van platoonse filosofen: de platonicorum libri
van Confessiones 7, 13 en 8, 3. Het is niet duidelijk welke boeken hij precies gelezen
heeft, misschien werken van Plato zelf, in ieder geval werken van neoplatonici, waaronder Plotinus en misschien ook Porphyrius. Zeker is dat hij door de lectuur geboeid
werd en dat er in hem grote achting groeide voor hun zoeken, en gedeeltelijk vinden,
van de éne God en zijn Woord. Met name in De civitate Dei heeft hij prijzende woorden
voor de denkers uit de platoonse traditie: ‘Géén’, zegt hij, ‘zijn er dichter bij onze
opvattingen gekomen’ (8, 5). Hij rekent het de neoplatonisten evenwel aan dat zij hun
erkenning van de éne God niet met een passende nederige houding hebben bevestigd:
vergeefs zoekt men bij hen lof van God en uitdrukking van dankbaarheid om zijn in
de menswording zich vernederende Zoon. Maar dat neemt in Augustinus’ ogen niet
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De kleine Augustinus wordt in Tagaste door zijn ouders aan zijn leraar
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weg dat de mens nooit op eigen kracht de waarheid dichter heeft benaderd dan in de
werken van Plato en zijn school. En hoezeer hij onder de indruk is gebleven van het
woord van Plotinus, Enneades 1, 7, over de vastgestelde ondergang van al het aardse:
‘Het is toch niets bijzonders dat hout en steen omvalt en dat stervelingen sterven’, blijkt
uit het feit dat hij het vaak in zijn geheel of gedeeltelijk citeert, bijvoorbeeld naar aanleiding van een mogelijk overlijden (Epistula Divjak 6, 1), speciaal naar aanleiding van
de bezetting van Rome door de Goten in 410 (Sermo 81, 9; 296, 7; De civitate Dei 2, 2)
en, op het eind van zijn leven, naar aanleiding van het harde optreden van de Vandaalse
veroveraars in Noord-Afrika (Possidius, Vita Augustini 28, 11).
We constateren ook dat de platoonse wijsbegeerte de metafysica van Augustinus
diepgaand heeft beïnvloed. Het begrip exemplariteit, de gedachte dat de mens, hoe
eindig ook, in zijn wezen deel heeft aan het volkomen zijnde en dat menselijke waarden,
hoe beperkt ook, afglans zijn van goddelijke volkomenheid: het is platoons erfgoed en
behoort, volgens het beeld dat Augustinus van Origenes heeft overgenomen, tot de
door de joden bij hun uittocht uit het heidense Egypte meegevoerde buit (De doctrina
christiana 2, 60–63; Origenes heeft de uitleg in Epistula ad Gregorium 1–2). Die
geestelijke buit heeft hij tot christelijk bezit omgevormd door hem te integreren in de
ideeënwereld van de bijbelse openbaring, die de mens ziet als geschapen ‘naar Gods
beeld en gelijkenis’. Dit verchristelijkte platonisme werd bezit van het antiek-christelijke
denken, en, hoewel het door de hoogmiddeleeuwse scholastiek in aristotelische zin is
aangepast, bestaat het tot op heden voort. Christelijke mystiek heeft via Augustinus
ook platoonse wortels.
Ambrosius, Hieronymus en Augustinus zijn alle drie erflaters van de Europese
beschaving, de twee eersten met een nieuwe schepping, Augustinus met een herijking
van een schepping uit het verleden. Ambrosius schiep met zijn hymnen een nieuwe
uiterst succesvolle dichtvorm, die tenslotte ook de dichtkunst in de nationale talen
beïnvloedde. Hieronymus’ Vulgaatvertaling werd de gangbare versie van de bijbel, en
daarmee ook in allerlei opzichten het handboek voor vele eeuwen christendom. In
Augustinus’ theologisch denken, dat het intellectuele leven van de eeuwen na hem
richting gaf, leefden elementen verder uit een vóórchristelijke gedachtewereld.
Augustinus van dichtbij
Het zoeken naar de mens achter de bisschop-retor-filosoof Augustinus kan niet los
gezien worden van de vraag wat voor mensbeeld hem voor de geest stond. Vanwege
zijn verzet tegen de pelagiaanse voorstelling van menselijke zelfwerkzaamheid ten
goede wordt dat beeld meestal gezien als in essentie somber: de mens als een wezen dat
gebukt gaat onder de zonde en niet in staat is zichzelf te redden, levend als gevangene
vanwege de voorbeschikking van zijn lot. Deze negatieve kijk op de menselijke
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natuur, als augustiniaanse erfenis doorgegeven, zou dan ook nog, zo menen velen, de
levensopvatting en het geweten van de christenen in de loop van de eeuwen zwaar
hebben belast. Het moet evenwel benadrukt worden dat voor Augustinus twee naar
menselijk inzicht tegenstrijdige gegevens samengingen: de mens is voor goed menselijk
gedrag geheel en al afhankelijk van Gods genade, maar het is tevens zo, dat hij in
vrije liefde tot God voor dat goede gedrag kiest. Het kwade in de mens is van hemzelf.
Het goede is helemaal van God, maar door Gods toedoen ook helemaal van de mens
zelf. In Sermo 13, 3 zegt hij, met een verwijzing naar Paulus, Filippenzen 2, 13: ‘God is
het die zowel het willen als het doen bij u tot stand brengt’: ‘Wat je van God hebt,
behaagt Hem; wat je van jezelf hebt, mishaagt Hem’. Het probleem van de genade,
van de uitverkiezing is hier niet mee opgelost, maar het samengaan van de soevereine
beschikking van God en de in vrijheid en uit liefde gemaakte keuze van de mens,
afhankelijkheid die tegelijk aanhankelijkheid is, maakt voor Augustinus de waarde
van het menselijk leven uit. Zijn lijfspreuk was het bekende woord tot God Da quod
iubes et iube quod vis (Geef wat je vraagt, en vraag dan maar): zij is in deze of in een
overeenkomstige formulering tot achtendertig keer toe in zijn werken geregistreerd,
te beginnen met de Soliloquia (Hombert, Gloria gratiae 593–594). Het is geen spreuk
voor een somber mens. Een sombere of norse persoonlijkheid is Augustinus ook
zeker niet geweest. Hoe was hij van dichtbij?
Het antwoord op deze vraag is omstreden. Gerard Wijdeveld, die als levenslang
vertaler van Augustinus zeer met hem vertrouwd was, baarde indertijd enig opzien
met zijn meer dan eens herhaalde uitspraak dat Augustinus ‘geen aardige man’ was.
Ik weet niet of Wijdeveld aan bepaalde uitingen van Augustinus dacht of dat het meer
om een algemene indruk ging. Het is zeker niet moeilijk om de bisschop op zwakheden
te betrappen. In benarde omstandigheden ging hij soms op de vlucht. We hebben
boven gezien dat hem dat een keer in de kerk overkwam, toen hij te Carthago, bij de
aanvang van de dienst in het gedrang gekomen, zijn gastheer Aurelius voor het hoofd
stootte door zich uit de voeten te maken, waarvoor hij zich overigens zo gauw mogelijk
verontschuldigde. Pijnlijker is het zijn reactie te observeren in de affaire rond de dood
van Flavius Marcellinus, in 411 keizerlijk afgezant voor de politieke beslechting van de
donatistische kwestie en nauw bevriend geraakt met Augustinus, die hem de eerste
boeken opdroeg van zijn De civitate Dei. Ten gevolge van allerlei intriges kwam
Marcellinus in de kerker van Carthago terecht en werd hij praktisch zonder vorm van
proces ter dood gebracht. Augustinus, geschokt, vertrok hals over kop uit Carthago
– Lancel (379–381) merkt op dat het hem hier aan het politieke inzicht en de onverschrokkenheid van Ambrosius ontbrak – en voerde daarna zijn gevorderde leeftijd en
dringend theologisch denk- en schrijfwerk aan als reden voor zijn verdwijnen.
Augustinus was soms ook slachtoffer van zijn passie voor discussiëren. In het
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heetst van de strijd voor wat hij als de waarheid zag, ontviel hem meer dan eens een harde
veroordeling of een ironisch en soms bitter woord. In Epistula 148, 1 verontschuldigt
hij zich oprecht voor de harde wijze waarop hij de in zijn ogen verkeerde opinie van een
medebisschop had veroordeeld. Ook in de eindeloze disputen met de felle Julianus van
Aeclanum noteren we bij hem meer dan eens een onverkwikkelijk woord. Peter Brown
spreekt in zijn bekende biografie over sarcasme als Augustinus’ ‘most formidable
weapon’ (309).
Om Augustinus van dichtbij te zien staat ons nog een belangrijk werk ter
beschikking, het Leven van Augustinus (Vita Augustini), geschreven door Possidius,
vele jaren Augustinus’ huisgenoot, later bisschop van het niet ver van Hippo gelegen
Calama, en weer huisgenoot te Hippo tijdens de laatste maanden van Augustinus’
leven. Possidius deelt ons bijzonderheden mee over het samenleven van Augustinus
met zijn medewerkers in de gezamenlijke woning, het bisschopshuis te Hippo. Men
voerde een gemeenschappelijke tafel, die haar eigen voorschriften had: zo was er een
maximum aantal bekers wijn per maaltijd, en wie aan tafel vloekte moest een beker
inleveren. Als de huisregels, die de goede onderlinge omgang moesten bewaken,
overtreden werden, reageerde Augustinus terughoudend: met een opmerking soms,
met het nodige geduld altijd (Vita Augustini 25, 1–3). Een enkele keer werd hij kwaad.
Als de afwezigen het bij de gemeenschappelijke maaltijd moesten ontgelden, kregen
de roddelaars de wind van voren: ‘houd op, of ik ga naar mijn kamer’ (Vita Augustini
22, 6–7), eerder ter bescherming van de afwezigen dan als aanval op de aanwezigen.
Possidius’ Augustinus is zeker geen onaangenaam mens. Toen hij zijn biografie
schreef, dacht Possidius met erkentelijkheid en genegenheid aan Augustinus terug.
In 430 stond hij met de vrienden aan het sterfbed: ‘Geen van zijn ledematen was
gebrekkig geworden; gezicht en gehoor waren niet aangetast; en zo, terwijl wij erbij
stonden en toekeken en baden, ging hij, volgens het woord van de Schrift, in gezegende
ouderdom bij zijn voorvaderen ter ruste. En in onze aanwezigheid werd het offer ter
aanbeveling van de overledene aan God opgedragen en werd hij begraven’ (Vita
Augustini 31, 5). Het slot van zijn biografie is een dankbare herinnering aan de man,
‘met wie ik door Gods goedheid bijna veertig jaar lang, zonder enig bitter meningsverschil, in een vertrouwelijke en aangename omgang (familiariter ac dulciter) heb
samengeleefd’ (Vita Augustini 31, 11).
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In de Paastijd zingen we dikwijls alleluja. Dat is fijn, dat is vrolijk, vol
blijdschap, genoegen en zaligheid. Toch worden we het moe, als we altijd
alleluja zouden zingen. Maar wanneer het telkens op een bepaalde tijd
van het jaar er weer is, hoe fijn is het dan als het terugkeert, en wat een
verlangen laat het in ons achter als het ophoudt! De blijdschap zal in het
hemelse Jeruzalem toch niet van dien aard zijn dat ze ons tegen gaat
staan? Nee, natuurlijk niet. Mocht iemand vragen: ‘Maar hoe komt het
dan, dat daar altijd blijdschap is en dat die nooit in weerzin omslaat?’ Als
ik u in dít leven iets laat zien wat u onmogelijk kan tegenstaan, gelooft u
vast wel dat het daar helemaal zo zal zijn. Men kan genoeg krijgen van
eten, van drank, van theater, hier genoeg van krijgen, daar genoeg van
krijgen, maar niemand heeft ooit een hekel gekregen aan zijn gezondheid.
Zoals men hier dus, in dit sterfelijk bestaan van het lichaam, in deze
broosheid, in deze afkeer van de last van het lichaam nooit weerzin kan
krijgen tegen gezondheid, zo zal men daar nooit genoeg krijgen van
genegenheid, onsterfelijkheid en eeuwigheid.
(uit: Sermo 229B, 2)
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ugustinus wordt in de iconografie vooral afgebeeld als de bisschop-kerkleraar
die samen met Ambrosius, Hieronymus en Gregorius de Grote het Westers
denken tot op vandaag sterk heeft beïnvloed. Het is niet denkbeeldig dat die
voorstelling de mens Augustinus losmaakt van de historische werkelijkheid. Ontdaan
van de concrete omstandigheden waarin Augustinus heeft geleefd, loopt het beeld van
Augustinus gevaar beroofd te worden van haar vitaliteit en verkeerd geïnterpreteerd
te worden.
Bij nadere kennismaking met Augustinus’ iconografie valt het op hoe vaak hij
wordt voorgesteld als de geleerde monnik, die temidden van zijn manuscripten leeft
en die toch het dagelijks leven deelt met zijn medebroeders. Daarnaast zien we hem
als de bisschop-herder, die zorg draagt voor de kerkgemeenschap in Noord-Afrika en
die vaak onderweg is naar één van de vele bisdommen.
Wie was deze merkwaardige man? Hoe moeten wij ons hem voorstellen? De
zestien eeuwen die ons van hem scheiden maken het er niet eenvoudiger op een
betrouwbaar signalement van hem uit te tekenen. Was hij een Berbertype, een Romein
of iets van beide? Van de 9de eeuw tot onze tijd hebben zowel de beeldhouwkunst als
de schilderkunst Augustinus in één rechtlijnige traditie voorgesteld als bisschop met
koorkap en mijter en veelal met baard, als monnik met pij en ceintuur, of ook als
beide tegelijk. Na 1940 treffen we enkele pogingen om hem realistischer voor te stellen.
Als het waar is dat ‘het gezicht de spiegel is van de ziel’, dan moeten wij vanuit de
beeldende kunst besluiten dat Augustinus een rijke persoonlijkheid bezat. Uit talrijke
afbeeldingen komt hij te voorschijn als een waardig, ernstig, soms zelfs als een grimmig
man. Hij lijkt een beschouwend, rustig, innemend type; hij is een geleerde, een visionair,
en een asceet. Het is duidelijk dat de beeldende kunstenaars niet de bedoeling hadden
een realistische afbeelding van de persoon te brengen. Het is er hen vooral te doen
een ‘portret’ van hem te maken in de precieze zin van het woord: protrahere betekent
(een specifiek kenmerk naar voren halen). Het gaat om een voorstelling, die ons iets
zegt over de aard van de persoon, maar die niet de bedoeling heeft zijn ware gezicht
en gestalte correct weer te geven. Als ze daar al informatie over zouden hebben.
Portretten in de oudheid: gelijkenis of ideaal?
De portretkunst in de oudheid kan bogen op een lange traditie. Al in het oude Egypte
zien we echter dat de voorstelling van een persoon als functionaris in feite gebeurt
volgens strenge voorschriften inzake lichaamshouding en gelaatsuitdrukking. Maar
stilaan ontstaat de tendens om ook iets van de persoonlijkheid weer te geven. De klassieke
Griekse cultuur heeft ons vooral geïdealiseerde afbeeldingen nagelaten. Pas vanaf de
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Hellenistische periode ontstaat er een tendens naar meer realisme, wat ons realistischer
en persoonlijker portretten oplevert. Deze tendens zet zich door in de vroege Romeinse
kunst, vooral in die van de Republiek. Het gelijkend portret vormt in die periode het
origineelste deel van de beeldhouwkunst. Maar in de tijd van de keizers krijgen
geïdealiseerde voorstellingen weer de bovenhand. Dat duurt tot in de tijd van Augustinus.
Portretten waarbij de kunstenaar streefde naar een idealistische of psychologische
gelijkenis zijn in de oudheid eerder zeldzaam. Een voorbeeld daarvan vinden we in de
kleine kapel van San Vittore naast de huidige San Ambrosio in Milaan, waar naast
martelaren ook enkele plaatselijke bisschoppen afgebeeld staan. We treffen er onder
andere een afbeelding aan van bisschop Ambrosius (afb. 1.). Het is klaarblijkelijk een
natuurgetrouw portret. De afbeelding dateert van kort na zijn dood in 397, het jaar
waarin Augustinus drieënveertig jaar werd. Ambrosius draagt witte kousen en zwarte
schoenen, een witte tunica met wijde mouwen en smalle clavi (onderscheidingsstrepen)
die tot zijn enkels reikt, met daarover een donkerbruin-rode paenula of casula (een wijde
klokkazuivel, het oudste model van dit liturgisch gewaad). Op mozaïeken van Ravenna
en Rome uit de 6de eeuw is te zien dat priesters en bisschoppen gelijkaardige
ambtskledij droegen.
Vaak stellen de kunstenaars eerder de rang of de sociale positie van de geportretteerde voor dan hun reële voorkomen. De reden waarom ze het ‘portret’ maken speelt
een belangrijke rol: een portret als stille herinnering aan een persoon of een portret
dat bestemd was voor het grote publiek – bijvoorbeeld op de muur van een openbaar
gebouw – had altijd de bedoeling de persoon te vereenzelvigen met de leden van een
groep. De afgebeelde persoon stelt duidelijk een apostel voor, of een martelaar, een
bisschop of een ander sacraal personage. Bij al deze voorstellingen ontbreken de typische
kenmerken van een moderne foto: de lichamelijke en psychische kenmerken, de
persoonlijke details van houding en gezicht. De kunstenaar was er duidelijk niet op
uit een gelijkend portret van de persoon te tekenen. Hij had een andere bedoeling. Zo
vervingen portretten van de keizer in gerechtshoven en openbare gebouwen de aanwezigheid van de keizer, omdat het niet geoorloofd was een uitspraak te doen in een
gerechtshof waar geen beeld van de keizer aanwezig was.
De beeltenis van de machthebber op gewichten, zegels en munten bewees de
authenticiteit van de munt of van het document. In het Laat-Romeinse keizerrijk
ontstonden ook dergelijke afbeeldingen van bisschoppen. Zulke portretten hadden de
waarde van een juridisch getuigenis of een handtekening. Met zekerheid weten we
dat Augustinus beschikte over een zegelring, die hij gebruikte om de authenticiteit
van zijn geschriften te bevestigen.
Het valt op hoe ‘onpersoonlijk’ de makers van afbeeldingen soms te werk gingen;
vooral bij keizerlijke of bisschoppelijke portretten. Men aarzelde niet dezelfde trekken
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Afb. 1. Bisschop Ambrosius.

te reproduceren voor alle personen terwijl men toch over voldoende en zelfs verfijnde
technieken beschikte om de betrokkene realistisch uit te beelden. Niettemin zijn deze
afbeeldingen vele generaties lang zonder meer als portretten beschouwd. De naam van
de afgebeelde staat wel op het kunstwerk vermeld, maar de kunstenaar bekommerde
zich niet over enige gelijkenis met het origineel: de naam identificeert het portret. De
laat-antieke portretkunst lijkt zelfs bewust af te zien van portretten die de gelaatstrekken
realistisch weergeven. Men verdedigde een typologie: vastgelegde stereotiepe technieken
en formules om een type-persoon voor te stellen naargelang zijn religieuze, politieke
of sociale functie. Veel aandacht ging dan ook naar de voorstelling van symbolen en
conventionele attributen om de toeschouwer duidelijk te maken dat betreffende persoon
de echte keizer, de echte bisschop was. Hij bezat immers alle essentiële karakteristieken:
edele en ernstige trekken, de juiste gebaren, in zijn hand de juiste kentekenen, en
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Afb. 2. Origineel portret van Augustinus.

Afb. 3. Reconstructie van het fresco van Lateranen.

Afb. 5. Rechterluik van het diptiek.

Afb. 6. Rechterluik van het diptiek (detail).

Augustinus’ oudste portret

bovendien droeg hij de kleding van zijn sociale status als keizer, bisschop of leraar.
De waardigheidsbekleder is dus niet zozeer herkenbaar aan zijn persoonlijke trekken,
als wel aan zijn insignes, zijn houding, zijn rituele gebaren die hem kenbaar maken
als drager van zijn ambt. De individualiteit van de geportretteerde werd aangegeven
door de naam die aan het portret was toegevoegd.
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Het oudste portret van Augustinus
Kijken wij nu naar het portret van Augustinus dat waarschijnlijk het oudste is dat
bewaard bleef. Dit portret bevindt zich in de bibliotheek van het oorspronkelijke paleis
van Lateranen (afb. 2.). In de 4de eeuw werd dit domein door keizer Constantijn bij
de ondertekening van het tolerantie-edict in 313 afgestaan aan de bisschop van Rome.
Op de fundamenten van de paleisthermen bouwden opeenvolgende pausen een
doopkapel en een paleis, dat diende als residentie van de bisschop van Rome. Later
volgde er ook een kerk, de latere Sint Jan van Lateranen, die beschouwd zou gaan
worden als de moederkerk van Rome.
In de loop der eeuwen werd het complex herhaaldelijk gesloopt en herbouwd,
zodat nu nog zeer weinig van de oorspronkelijke gebouwen overgebleven is. In het
oorspronkelijke paleis van Lateranen, gelegen op de plaats waar zich nu het ‘Sancta
Sanctorum’ bevindt (bij toeristen beter bekend als ‘Scala Sancta’ of ‘Heilige Trap’),
liet paus Gregorius de Grote tussen 590 en 604 een bibliotheek inrichten voorzien
van een galerij. Op de muren ervan waren voorstellingen aangebracht van bekende
kerkvaders, Griekse zowel als Latijnse. Die fresco’s houden verband met de nieuwe
aanpak van deze monnik-bisschop inzake kerkelijke administratie en de pastorale
taakverbreding ten tijde van de Germaanse volkerenbeweging.
Het fresco is van middelmatige kwaliteit, maar dateert nog uit deze vroege periode,
het einde van de 6de eeuw, ongeveer 160 jaar dus na de dood van Augustinus (afb. 3.).
Het stelt een bejaard man voor, gekleed in witte tunica met rode clavi over een wit
pallium, dat één schouder bedekt. Hij blijkt de inhoud van een volumineuze codex uit
te leggen. Hij heft zijn rechtervoorarm op en plooit een vinger van zijn rechterhand. We
mogen dit niet zien als een zegenend gebaar. Vaak is de opgestoken vinger geïnterpreteerd
als een rituele acclamatie of een aanduiding dat iemand een getuigenis aflegt. De meest
aanvaardbare verklaring is dat de spreker dit gebaar maakt om contact te leggen met
zijn toehoorders. In heel wat afbeeldingen zit aan dit gebaar ook een belerende of
waarschuwende functie vast.
Hoe dan ook: de leraar-redenaar is tenger van gestalte, heeft kort geknipt haar en is
keurig geschoren. Zijn voeten reiken nauwelijks tot de hoge voetbank, terwijl hijzelf als
het ware verloren zit in een wijde vouwstoel met arm- en rugleuning. In geen geval mag
deze zetel verward worden met een troon of een bisschoppelijke cathedra, die van oudsher

Augustinus’ oudste portret

het belangrijkste uiterlijk gezagssymbool was van een bisschop in zijn basilica. Het
betreft hier een sella curulis, de officiële zetel van belangrijke magistraten die op reis
werd meegenomen. Op die zetel hoorden zij de mensen aan en spraken ze recht.
Bisschoppen werden beschouwd als hoge functionarissen van het Laat-Romeinse keizerrijk. Hun functie gaf hun ook het recht op een officieel portret. Augustinus is hier, tegen
de gebruiken van de christelijke kunst in, niet frontaal afgebeeld. Zijn rechterschouder
steekt iets naar voren zodat hij de indruk geeft echt naar zijn publiek te luisteren.
In vergelijking met andere portretten uit deze periode mag dit portret als een
vrij origineel en merkwaardig kunstwerk worden beschouwd. Dat het hier met grote
waarschijnlijkheid om Augustinus gaat, kan worden afgeleid uit een inscriptie die is
aangebracht op de onderrand van het fresco:
Diversi diversa patres sed hic
omnia dixit Romano eloquio
mystica sensa tonans.
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‘Verschillende vaders hebben uiteenlopende onderwerpen behandeld,
maar hij heeft alles behandeld door met kracht in de Romeinse taal
de mystieke betekenis te verklaren.’
Deze tekst is in zijn geheel van toepassing op Augustinus, ook al wordt hij niet met
naam genoemd. De interpretatie mystica sensa, de mystieke, allegorische en spirituele
verklaring van de Heilige Schrift, was niet exclusief aan de bisschop van Hippo voorbehouden, maar is wel erg typisch voor hem. Augustinus heeft deze werkwijze geleerd
van zijn geestelijke vader Ambrosius en ze krachtig tegen de manicheeërs verdedigd.
Ook maakte hij er voortdurend gebruik van in zijn preken en commentaren. Wanneer
deze eerder uitzonderlijke uitdrukking in verband wordt gebracht met omnia, alle
onderwerpen, en met eloquio Romano, in de Romeinse taal, een verwijzing naar het
ongemeen omvangrijk werk van Augustinus in het Latijn, dan mogen we zonder meer
aannemen dat de kunstenaar met dit fresco de bedoeling heeft gehad ons Augustinus
voor te stellen. Het grote boek op de lessenaar is dan de Heilige Schrift; het opgerolde
perkament in zijn linkerhand verwijst naar zijn eigen werken.
Er zijn dus voldoende redenen om het portret van Lateranen te identificeren met de
persoon van Augustinus, al moet een klein voorbehoud gemaakt worden ten aanzien van
zijn kleren. Ondanks de conventionele kleding en ondanks het feit dat de voorstelling
minstens 160 jaar na de dood van Augustinus werd geschilderd, kan dit portret toch op
correcte gegevens teruggaan. Drie argumenten kunnen deze veronderstelling staven:
ten eerste de aard van het portret in het licht van literaire bronnen, vervolgens het
bestaan van een authentieke afbeelding en tenslotte de vergelijking met het dyptichon
van Boëthius.

Augustinus’ oudste portret

98

Een authentiek portret?
De aard van het portret zelf pleit inderdaad voor authenticiteit. In plaats van een
uitzonderlijk voornaam man uit te beelden, voorzien van alle conventionele attributen
conform aan zijn ambt en aan de bijzondere reputatie die Augustinus reeds tijdens
zijn leven en ook in de 6de eeuw genoot, blijkt de maker eerder een eenvoudig portret
op het oog te hebben gehad. Uitdrukkelijk heeft hij zich laten leiden door een treffende
overeenkomst met de gangbare overlevering en met literaire bronnen, in dit geval de
geschriften van Augustinus zelf.
Wij weten dat vanaf 410 de klachten van Augustinus zich opstapelden over de
netelige toestand van zijn gezondheid en over zijn persoonlijke vermoeidheid als gevolg
van zijn vele reizen. In zijn Brief 269, gedateerd in 428, twee jaar voor zijn dood,
excuseert de 74 jaar oude Augustinus zich bij bisschop Nobilius dat hij niet kan ingaan
op diens uitnodiging voor een kerkwijding. Op een schalkse wijze die niet van enige
poëzie ontbloot is, bevestigt hij dat het hem fysiek niet mogelijk is om aanwezig te
zijn: ‘Mijn wil zou mijn tenger lichaam wel kunnen meeslepen naar u als het niet
weerhouden werd door ziekte.’ Augustinus spreekt hier over zijn eigen lichaam als
over het corpusculum meum: een lichaam, klein van gestalte, tenger en schraal, een
lichaam dat, zoals verder uit de tekst blijkt, afgemat is door de jaren, door de lasten
van de ouderdom en van ziekte. Deze brief is een uitzonderlijk getuigenis over de
afnemende fysieke conditie van Augustinus.
Possidius schrijft op het einde van zijn werk een paar vage regels over het uiterlijk
van Augustinus, waaruit we kunnen opmaken dat hij in zijn laatste levensjaren niet
echt gebrekkig was en dat zijn geest nog alert en vlijmscherp was. Augustinus moet
inderdaad een bijzonder mens geweest zijn: tenger, geplaagd door een chronisch gevoel
van zwakte, maar tegelijkertijd een taaie en bezielende doorzetter waar het zijn ambt
en zijn ideeën betrof.
Om de historiciteit van het portret te staven kunnen ook authentieke afbeeldingen
aangevoerd worden die waarschijnlijk dateren uit de periode onmiddellijk na de dood
van Augustinus. In zijn Brief 59, geadresseerd aan bisschop Victorinus, die in 401 een
synode had samengeroepen nadat hij zich het primaatschap over Numidië had aangematigd, bekritiseert Augustinus deze handelwijze. Ook drukt hij zijn twijfel uit over de
authenticiteit van de convocatiebrief en aarzelt hij niet zijn eigen brief te voorzien van
zijn zegel: ‘Ik zend je deze brief, getekend door een zegel, die het aangezicht van een man
in profiel laat zien’ (Ep. 59, 2). Het gebruik van zulke zegelringen was gangbaar zowel
in religieuze als in profane milieus, als bewijs van echtheid van brieven en codici in
bibliotheken. Vaak ging het hierbij om bijzonder minutieuze en realistische afbeeldingen.
Een zegelring waarop Augustinus is afgebeeld werd in 1952 in Numibië ontdekt en
wordt nu bewaard in het Vaticaans museum (afb. 4.). Hij wordt gedateerd in 636 en is
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Afb. 4. De zegelring van Numibië.
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bijgevolg de op één na oudste ons bekende afbeelding. Jammer genoeg zijn de details
op deze afbeelding nauwelijks nog te onderscheiden en bieden zij dus niet veel extra
gegevens voor de identificatie van het fresco uit Lateranen. In ieder geval toont het
bestaan van dergelijke zegelringen aan dat de kunstenaar bij het maken van het oudste
portret een soortgelijke afbeelding van Augustinus voor ogen kan hebben gehad,
zodat hij in zijn portret de werkelijkheid kon benaderen.
Een derde en laatste argument om het portret van Lateranen te kunnen rangschikken onder de authentieke portretten, is een vergelijking met het ‘Dyptichon van
Boëthius’ waarop de op twee na oudste afbeelding van Augustinus is terug te vinden.
Dit dyptichon wordt gedateerd in de tweede helft van de 7de eeuw en bevindt zich in
het stedelijk museum voor christelijke kunst te Brescia. Dypticha of tweeluiken werden
vanaf de 6de eeuw vervaardigd. Het gaat hier om twee paneeltjes van 30 centimeter hoog
in bewerkt ivoor. Ze werden als schrijfplankjes samengevoegd en konden ook dichtgeklapt worden. Aan de buitenzijde werd kunstig snijwerk aangebracht. Meestal gaat het
om de voorstelling van een consul. Later zouden de bestaande dypticha ook een christelijk
gebruik krijgen in de liturgie. Dit verklaart waarom op sommige exemplaren ook heiligen
voorkomen. Maar in het algemeen werden zij gebruikt bij de ambtsaanvaarding van
een consul en kregen dan de functie van een soort geloofsbrief.
Op de voorzijde van het bewuste dyptichon staat Boëthius afgebeeld, gezeten in
zijn officiële zetel, terwijl hij de spelen voorzit. Nu was Boëthius een erudiet man die
over een omvangrijke bibliotheek beschikte en later met zijn opvattingen een brug
zou slaan naar de vroege Middeleeuwen. Op het einde van zijn leven schreef hij in
gevangenschap zijn Troost van de Filosofie, een boek dat wel eens vergeleken wordt
met de Belijdenissen van Augustinus. Ook het dyptichon van Boëthius werd aangepast
voor een gebruik in de christelijke liturgie. In de 7de eeuw werd
het aan de binnenzijde beschilderd: op het linkerluik
kwam de opwekking van Lazarus, met de aanbeveling de levenden te herdenken in het gebed; op
het rechterluik kan men de portretten herkennen van Hieronymus, Augustinus en
Gregorius (afb. 5.). In tegenstelling tot het
portret van Lateranen staat hier de naam van
Augustinus duidelijk bovenaan vermeld. Op
de beide afbeeldingen is het aangezicht langgerekt en mager en zijn hetzelfde brede voorhoofd, dezelfde vernauwing van het aangezicht
naar de kin toe, hetzelfde kale hoofd en dezelfde
geschoren baard te herkennen. Het verschil in kleding
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wordt niet alleen verklaard door het tijdsverschil van één eeuw, maar ook door de verschillende bestemming van de portretten. In Lateranen versiert het een bibliotheek en
het pallium is de kleding van een leraar. Het portret van Brescia is daarentegen
geschilderd op een liturgische diptiek en de paenula is een liturgisch gewaad.
Op het diptiek van Boëthius neemt het portret van Augustinus het midden van
het rechterluik in beslag. Augustinus is links geflankeerd door Hieronymus, aan zijn
rechterkant staat Gregorius de Grote, beiden duidelijk geïndividualiseerd (afb. 6.).
Augustinus is op de voorgrond geplaatst. In feite doet de reeds geciteerde inscriptie
van Lateranen hetzelfde: zij plaatst Augustinus boven alle kerkvaders. Op deze wijze
sluiten de kunstenaars aan bij het oordeel van Possidius, die in zijn Vita Augustini het
enorme werk van zijn meester verheerlijkt.
De treffende gelijkenis tussen deze twee voorstellingen in Lateranen en Brescia
zou ook kunnen betekenen dat beide portretten teruggaan op eenzelfde historische bron.
Historisch gezien kunnen wij op grond van al deze gegevens een vrij goed beeld vormen
van Augustinus, tenminste wat zijn gezicht en gestalte betreft. Toch onderscheiden
zich de portretten van Lateranen en Brescia wat de kledij betreft. Wat meer informatie
over de kleding van Augustinus kan daarom ons beeld vervolledigen.
De kleren van de bisschop
In Preek 356, zijn geestelijk testament aan de clerus, vermeldt Augustinus als onderkleed een linnen tunica en als bovenkleed een birrus, een wollen mantel. In Preek 355
legt hij de nadruk op de eenvoud en de soberheid van de kleding voor zijn monniken.
Wanneer ter sprake komt dat een gelovige hem een kostbare birrus, een lichtere en
elegantere uitvoering van het gewone kledingstuk heeft geschonken, repliceert hij:
‘Dit past misschien voor een bisschop maar niet voor Augustinus, een arme man
geboren uit arme ouders’. Hij wil zich kleden zoals zijn priesters en diakens, sober en
eenvoudig. Augustinus distantieert zich van de dure kleding van zijn collega-bisschoppen
zonder hen daarom te veroordelen. Hij weigert eenvoudigweg hun voorbeeld na te
volgen.
De tuniek, al dan niet met mouwen, vormde de meest gewone kleding. De drager
kon de rechterarm en schouder bloot laten. Door middel van een ceintuur kon hij de
tuniek ook korter maken. De tuniek zal later het typische kleed voor monniken worden.
Augustinus vermeldt de birrus als de kleding die zowat iedereen in Noord-Afrika droeg:
het was de kleding van het gewone volk, de werkman, de boer. Hij viel van de schouder
neer tot boven de knieën en werd samengehouden door twee linten, of vastgemaakt
met een haak of sierspeld. Hij was meestal gemaakt uit harde ruwe stof, dik en harig.
Een pallium dat te zien is op het portret van Lateranen vormde de kleding voor filosofen
en intellectuelen zoals ze afgebeeld werden op monumenten uit de 4de eeuw. Er zullen
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Een portret van Augustinus
Uit al deze gegevens kunnen wij ons Augustinus tamelijk goed voor ogen halen: een
tengere, eerder kleine man, met breedoplopend aangezicht en een nerveuze indringende
blik, met altijd onbedekt en kaalgeschoren hoofd, zonder baard. Augustinus was bij
voorkeur gekleed met een donker linnen tuniek met mouwen waarover hij een birrus
of mantel droeg, donker van kleur, misschien donkerbruin of zelfs zwart, in de winter
uit zware stof of schaapswol gemaakt. Hij droeg gewone schoenen en in de zomer,
sandalen. Hij liep nooit blootsvoets. Zo leefde en reisde Augustinus in Noord-Afrika:
een belangrijk man in de gebruikelijke kleding. Hij deed niets om op te vallen, gaf
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ook in Noord-Afrika wel birri in omloop zijn geweest. De birrus was een wijde mantel,
aan de voorzijde open en voorzien van een kap, zoals hij vanaf de 5de eeuw vooral
werd gedragen door monniken. Deze kleding zou zich ontwikkelen als de specifieke
kleding voor monniken onder de naam cucullus.
Naast de tunica en de birrus kwam ook de paenula in gebruik, een kledingstuk dat
Augustinus blijkbaar niet zo geschikt vond. Het behoorde aanvankelijk tot de kleding
van reizigers en was deftiger dan de volkse birrus. De paenula was een mantel in de
vorm van een klok, bestemd voor de reis en vaak voorzien van een kap. Weldra zou deze
paenula de liturgische kleding worden van de bisschop in de cultus van de eucharistie.
Men vindt ze bijvoorbeeld terug op de mozaïeken van San Vitale in Ravenna uit de
6de eeuw. Blijkbaar was ze echter in het begin van de 5de eeuw nog niet ingeburgerd
in Noord-Afrika. Ze was zeker niet verplicht, aangezien bisschop Ruspus een eeuw na
Augustinus in de eucharistie voorgaat met als enig liturgisch gewaad een tuniek.
Als we het getuigenis van preek 356 mogen geloven, volgt daaruit dat birrus en
tunica de normale kleding waren van de bisschop van Hippo, niet alleen thuis maar
ook op reis en zelfs tijdens de eucharistieviering. Het zou kunnen dat Augustinus een
paenula droeg op reis. Omdat hij zeer gevoelig was voor koude moet hij zich in de
winter beschermd hebben met een warme mantel. Ook in de zomer kunnen de nachten
in de bergen en de hoogvlakten erg fris zijn en enige bescherming was dus gewenst.
Op de afbeelding van Lateranen draagt Augustinus een antiek pallium, de typische
kleding voor leraren van elke rang in het onderwijs. De jonge Augustinus moet deze
gedragen hebben toen hij in Thagaste, Carthago, Rome en Milaan onderwees. Maar
het opgeven van zijn professoraat in Milaan was voor hem zeker de gelegenheid om te
verzaken aan het pallium. Sinds het begin van de christelijke kunst werd het pallium de
kleding van Christus, van de apostelen, van heilige bisschoppen en van allen die de
heilsleer verkondigen. Op dit voorbeeld heeft de kunstenaar van het Lateraans portret
zich geïnspireerd, niet op de historische werkelijkheid. Het portret stelt Augustinus voor
als kerkleraar, reeds geïdealiseerd maar toch met trekken aangereikt door de traditie.
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ook geen verwaarloosde indruk en kwam over als eenvoudig en bescheiden.
Heel wat historische gegevens hebben wij kunnen verzamelen over hoe Augustinus
er uitgezien moet hebben, hoe hij gekleed ging en welke attributen de traditie verder
nog aanreikt om zijn persoonlijkheid te karakteriseren. Het is eigenlijk nauwelijks te
begrijpen dat kunstenaars van deze historische gegevens omtrent zijn uiterlijk en
voorkomen zo zelden gebruik gemaakt hebben om hem in de loop der eeuwen in
hun werk tot leven te brengen.
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Christus de Heer is vernederd. Zo leerden wij nederig te zijn. Hij die
alles omvat, is zelf omvat in de moederschoot. Hij die alles voortbrengt,
is zelf geboren. Hij die alles levend maakt, is zelf gestorven. Maar na drie
dagen is Hij verrezen en opgestegen naar de hemel. In de menselijk
gestalte die Hij had aangenomen, zette Hij zich aan de rechterhand van
de Vader.
Broeders en zusters, wonderbaarlijk is het. Dit is het wat ongelovigen
niet willen geloven. Wonderbaarlijk is het dat een mens lichamelijk is
verrezen en lichamelijk ten hemel is gevaren. Maar veel wonderbaarlijker
is het dat de hele wereld zoiets ongelooflijks geloofde. Wat is wonderbaarlijker? Dat God zulke dingen deed, of dat de wereld kon geloven?
Als ook de manier waarop de wereld tot geloof kwam door ons in
beschouwing wordt genomen, wat is het dan waardoor de wereld geloofde?
Men komt zelfs tot het inzicht dat Christus waarlijk goddelijk is. Men
komt tot de bevinding dat Hij zeer wonderbaarlijk is. Christus zond slechts
enkele vissers met de netten van het geloof naar de wereldzee. Zij waren
niet onderricht in de vrije kunsten en ongevormd, zeker wat betreft het
werelds onderricht. Zij waren niet ervaren in de taalkunde en niet toegerust
met de redeneerkunde. Wat zeg ik: slechts enkele? Hij zond er twaalf! En
toch vulde Hij door hen de kerken met alle soorten vis: zeer velen, ook
wereldwijze lieden voor wie het kruis van Christus smadelijk was, werden
met dat kruis op hun voorhoofd getekend. Het kruis, waarover zij zich
meenden te moeten schamen en ons bespotten, maakten zij tot het hoogste
teken van eerbied.
(uit: Sermo 272A)

gerard bartelink

Augustinus en de klassieke auteurs

V
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oor menig christen uit de 4de eeuw vormde de houding die hij tegenover de
klassieke auteurs moest aannemen een dilemma. Velen waren op de profane
scholen geweest, sommigen hadden zelfs een goede eruditie. Aan de ene kant
bewonderde men vaak de vormenschoonheid van de profane literatuur. ‘Wie is niet
door de profane literaire werken in een roes gebracht? Wiens hart hebben ze door de
fraaie rangschikking van de woorden en de schitterende glans van hun welsprekendheid niet als in een flits geraakt?’ roept Hieronymus uit (Commentaar op Jona 3, 6–9).
Aan de andere kant evenwel was er het besef dat er een grote tegenstelling bestond
tussen de ideeënwereld van de christenen en die van de heidenen.
Een positief geluid mocht dan uiteindelijk de boventoon voeren, toch dacht niet
iedereen precies op dezelfde manier over deze problematiek. Bovendien verschilde de
theorie vaak van de praktijk. Bij menigeen kroop het bloed waar het niet kon gaan.
Illustratief is een beroemd verhaal over Augustinus’ tijdgenoot Hieronymus. In
een droom zag de geletterde exegeet hoe hij als ciceronianus, non christianus (volgeling
van Cicero, niet van Christus) voor Gods rechterstoel gesleept werd en zweepslagen
toegediend kreeg. Plechtig beloofde hij vanaf dat ogenblik geen geschriften van profane
auteurs meer aan te raken. Toch was het in de praktijk niet gedaan met de citaten.
Zonder zijn eed te breken, redeneerde Hieronymus blijkbaar, mocht hij toch wel
functionele teksten van pagane schrijvers aanhalen om zijn betoog te ondersteunen.
Doodde David de reus Goliath niet met diens eigen zwaard? (vgl. 1 Samuel 17, 51).
Bovendien: hij hoefde er geen boek voor op te slaan. Als schoolherinneringen speelden
tal van profane citaten door zijn hoofd. Daarmee mocht hij, indien gewenst, zijn stijl
toch wel verfraaien?
In die geest dacht ook Augustinus min of meer, overigens met duidelijke verschillen
in de opeenvolgende levensfasen. Zijn formuleringen – en dan vooral de meer positieve –
over de houding die de christenen tegenover de profane geschriften dienden aan te
nemen, hebben in het Westen evenveel effect gehad als die van Basilius in het Oosten.
Geleidelijk werd in christelijke kring het standpunt gemeengoed dat voor de bestudering
en verklaring van de bijbel de profane wetenschap en methodieken een waardevolle en
zelfs onontbeerlijke bijdrage konden leveren, zoals ook voor een predikant de kennis
van de literaire en retorische regels nuttig kon zijn. Dat was de grondgedachte waarbij
overigens de nodige kanttekeningen werden gemaakt. Evenals menig tijdgenoot liet
Augustinus niet na erop te wijzen dat men bij het overnemen van het oude erfgoed
selectief te werk moest gaan. Wat moest een christen met al die mythologische ballast?
En hijzelf, die als gewezen retorica-leraar het vak als geen ander kende, distantieerde
zich na zijn bekering meer en meer van de retorische trucs en van de opgeblazen stijl
waaraan in veel gevallen nauwelijks inhoud beantwoordde.
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In zijn houding tegenover de profane auteurs toonde Augustinus zich een kind
van zijn tijd. Het zal dan ook niet verbazen dat de vier grote Latijnse schoolauteurs
(Terentius, Sallustius, Vergilius en Cicero), die ook in de late keizertijd de spil vormden
waar het hele onderwijs om draaide, in zijn citaten sterk vertegenwoordigd zijn. In
vergelijking daarmee bleven – zowel bij niet-christelijke als christelijke schrijvers – de
grote historici uit de keizertijd (Tacitus, Suetonius en Ammianus Marcellinus) volledig
in de schaduw.
Na Augustinus’ doop in 387 ging de christelijke visie op de geschriften uit de
profane Oudheid hoe langer hoe meer zijn houding bepalen. Naarmate de erudiete
retor zich geleidelijk de specifieke trekken van het christelijk taalgebruik eigen maakte,
veranderde ook zijn oordeel over stijlkwesties en literaire modellen. Keek hij aanvankelijk neer op de stilistische vorm van de Latijnse bijbel, in de loop van de tijd sloeg zijn
oordeel voor een deel in waardering om. Ook inhoudelijk hadden de profane auteurs
hem nu veel minder te zeggen.
Bij alle reserves kon Augustinus zich vinden in een open houding tegenover de
profane geschriften, zoals Origenes die reeds in de eerste helft van de 3de eeuw in een
allegorische uitleg van Exodus 12, 35–36 geformuleerd had. Het goud en zilver dat de
Israëlieten bij hun vertrek uit Egypte meegenomen hadden, kon opgevat worden als de
fraaie klassieke literatuur. Het kon worden omgesmolten tot heilig vaatwerk (d.w.z. in
positieve zin gebruikt worden, onder meer voor de prediking en de bijbelverklaring),
maar ook gebruikt worden voor het afgodische gouden kalf (als men verkeerde keuzes
maakte).
Een globaal overzicht van de mate waarin de bisschop van Hippo de klassieke
auteurs een plaats in zijn werken gegeven heeft kan zijn standpunten verduidelijken
en concretiseren.
Cicero
Augustinus heeft zeker het grootste deel van Cicero’s werken gekend. Deze was niet
alleen schoolauteur maar ook zijn gids bij zijn gespecialiseerde studie van de retoriek.
Van alle profane schrijvers leverde Cicero de meeste citaten, aanzienlijk meer dan
Vergilius. Hij wordt het meest bij name genoemd en ook veel anonieme gegevens
gaan op hem terug. Van tien van Cicero’s redevoeringen mag als bewezen gelden dat
Augustinus ermee vertrouwd was. Dat dit ook voor diens retorische handleidingen als
De oratore geldt, is vanzelfsprekend. Maar het aantal citaten uit de retorische geschriften
verzinkt in het niet in vergelijking met dat uit de filosofische werken.
In zijn Confessiones (3, 8–7) verhaalt Augustinus hoe het lezen van Cicero’s
Hortensius grote indruk op hem maakte, toen hij als aankomend student in Carthago
dit geschrift in handen kreeg, een aansporing tot het beoefenen van de filosofie. Hij
ging daardoor de waarde van het filosofisch denken inzien. Maar eerst dertien jaar
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Cicero’s retorische werken
Augustinus was retor van professie geweest. Tot zijn tweeëndertigste had hij de retorica
bestudeerd en onderwezen. Met de retorische geschriften van Cicero was hij vanzelfsprekend door en door vertrouwd. Het waren standaardwerken die iedere retor in zijn
geestelijke bagage had.
Dat de helft van Augustinus’ citaten uit Cicero’s De inventione, De oratore en Orator
in het vierde boek van De doctrina christiana voorkomt, is een gevolg daarvan dat hij in
dit boek over de praktijk van het preken veel van Cicero’s aanwijzingen aanhaalde.
Augustinus werkte hieraan in zijn laatste levensjaren, na 426. Zijn houding tegenover
zijn vroegere vak was na 391 meer en meer afwijzend geworden. In de Confessiones
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later (386–7), toen hij zijn carrièreperspectieven als retor vaarwel gezegd had, valt er
een echo van deze lectuur te beluisteren in de Cassiciacumdialogen. Augustinus citeert
daar uitgebreide fragmenten van de naderhand verloren gegane Hortensius. Naarmate
hij zich na zijn bekering grondiger in het christendom verdiepte, verdween evenwel zijn
belangstelling voor Cicero als leidsman in de filosofie. Tegelijkertijd verloor de profane
auteur veel van zijn glans als retorisch model, omdat de christelijke visie Augustinus’
gehechtheid aan stilistische perfectie sterk deed afnemen. Deze ontwikkeling verklaart
dat hij pas rond 417 de Hortensius weer ter hand nam. Eerst in De Trinitate en Contra
Julianum vinden we weer uitgebreide citaten.
Evenals voor de Hortensius zijn Augustinus’ citaten uit de naderhand verloren
gegane De republica van Cicero een belangrijke bron voor de tekst, waarvan Angelo
Mai omtrent 1820 een kwart in een Vaticaans palimpsest terugvond. Vooral in De
civitate Dei (men zie bijvoorbeeld 2, 21) komen talrijke lange citaten voor. Augustinus
gebruikt daar de citaten uit het werk van een bekende autoriteit als Cicero om zijn kritiek
op de Romeinse staat kracht bij te zetten, waarbij overwegend morele en religieuze
aspecten in het geding zijn.
Cicero’s Tusculanae disputationes (Gesprekken in Tusculum) vormden voor
Augustinus een waardevolle bron voor zijn kennis van de Griekse filosofie. In zijn
fundamentele studie over de invloed van de profane auteurs op Augustinus merkt
Hagendahl op dat de bisschop van Hippo vooral in De civitate Dei en in de brieven na
410 een groot aantal passages uit de Disputationes heeft nagevolgd, al noemt hij het
werk slechts in enkele citaten (vgl. Hagendahl 1967, 511). Augustinus verbindt
Cicero’s naam met 12 van de 65 citaten. Soms gaat het om een uitgebreide redenering
waarin de invloed van Cicero nadrukkelijk aanwezig is, zoals in De civitate Dei 14, 3–9.
Daar is sprake van de vier aandoeningen (passies) vrees, verlangen, verdriet en vreugde,
en kiest Augustinus een Vergiliuscitaat (Aeneïs 6, 733) als leidende gedachte voor
ciceroniaanse gedachtegangen (Hinc metuunt cupiuntque, dolent gaudentque: ‘Dat doet
hen vrezen en begeren, bedroefd en verheugd zijn’; vert. G. Wijdeveld).
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Augustinus onderwijst zijn discipelen.
Miniatuur/manuscript in De Civitate Dei. Bibl. Medicea Laurenziana, Florence.
spreekt hij over de bedenkelijke kanten van de retoriek, die wil overtuigen zonder
daarbij morele normen te laten gelden. Daarbij vallen woorden als ‘de markt van de
praterij’, ‘leugenachtige dwaasheden’ (9, 2), ‘woordenverkoper’ (9, 13) en ‘zegevierende woordenkraam’ (4, 2).
In De doctrina christiana oordeelt Augustinus positiever. Het beheersen van de
redenaarskunst kan voor de predikant nuttig zijn. De retoriek kan ook een instrument
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Varro
Marcus Varro, een tijdgenoot van Cicero, was een belangrijke bron van Augustinus in zijn
De civitate Dei. Deze befaamde erudiet, schrijver van vele (grotendeels verloren gegane)
werken, werd volgens Hagendahl in De civitate Dei 139 keer geciteerd (92 procent van
alle Varro-citaten bij Augustinus; vgl. Hagendahl 1967, 628). Augustinus had zich
grondig voorbereid op zijn magnum opus en daarvoor onder meer Varro’s Antiquitates
diepgaand bestudeerd. Vooral op het gebied van de oude Romeinse godsdienst was
Varro voor hem een onmisbare bron.
Augustinus deelde de bewondering van de hele Romeinse wereld voor de grote
geleerde: ‘Wie heeft dat alles met meer weetgierigheid onderzocht dan Marcus Varro?
Wie heeft het met meer geleerdheid achterhaald, met meer aandacht bekeken, met meer
scherpzinnigheid geordend? Wie heeft het ijveriger en vollediger te boek gesteld? Varro’s
stijl mag dan minder aantrekkelijk zijn, de man zit zo boordevol geleerdheid en treffende
gedachten dat in alle kennis die wij wereldlijk en zij vrij noemen, de belangstellende in
die aangelegenheden bij hem evenveel kan leren als de belangstellende in taal en stijl
bij Cicero kan savoureren’ (De civitate Dei 6, 2; vertaling Gerard Wijdeveld).
Maar uiteindelijk citeerde Augustinus hem alleen maar om zijn visie op de
goden te bestrijden: ‘Ach, Marcus Varro, je mag dan wel de scherpzinnigste en stellig
de geleerdste van alle mensen zijn, je bent toch maar een mens, geen God, en je bent
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zijn in dienst van de waarheid. Maar Augustinus neemt als christen niet klakkeloos de
standpunten van Cicero over. Hij betoogt dat de retorische regels maar een betrekkelijke
waarde hebben. Er bestaat ook natuurlijk talent, en alleen al het horen en lezen van
goede schrijvers kan tot de scholing bijdragen. Bovendien heeft het christendom zijn
eigen auteurs, die voor de profane niet onderdoen. Als een christelijk predikant de
werken van Cyprianus en Ambrosius ter hand neemt, kan hij daar veel van zijn
gading vinden. Daar treft men inspirerende voorbeelden aan van de drie stijlniveaus,
die in de tijd van Cicero golden en waarop ook een christelijk predikant van zijn tijd
zich dient te kunnen bewegen. Voor een christen weegt niet alleen de vorm maar ook
de inhoud zwaar. Eloquentia moet met sapientia gepaard gaan.
Merkte Augustinus in de Confessiones (3, 9) op dat hij in zijn jeugd negatief over de
stilistische kwaliteiten van de bijbel geoordeeld had (‘ze scheen mij het niet te verdienen
dat ze met de fraaie stijl van Cicero vergeleken werd’), in De doctrina is hij overstag
gegaan: nu wijst hij op Schriftpassages die aan de retorische regels beantwoorden.
Hierin waren zowel Ambrosius als Hieronymus hem voorgegaan: beiden hadden hun
waardering uitgesproken voor bepaalde stilistische kwaliteiten van de Schrift. De
ciceroniaanse regels hadden in deze visie hun toonaangevende betekenis verloren. Ze
hadden hun tijd gehad en waren nu niet meer dan een schoolse rest uit een voorbij
tijdperk.
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ook niet door de geest van God omhooggevoerd naar de waarheid en de vrijheid om
het goddelijke te zien en te verkondigen.’
Al veel eerder was Varro binnen Augustinus’ gezichtsveld gekomen. Toen hij ten
tijde van zijn doop in Milaan (387) begon aan een werk over de artes liberales, was Varro
zijn directe gids, zoals blijkt uit de zes boeken De musica, die ons van Augustinus’
onvoltooid project resten.
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Sallustius
Onder de door Augustinus geciteerde auteurs neemt Sallustius een prominente plaats
in. Met zijn talrijke Sallustius-citaten staat Augustinus niet alleen. Als schoolauteur,
algemeen gewaardeerd als stilist, vooral om zijn spitse formuleringen en bondige
karakteriseringen, werd Sallustius in de latere Oudheid veel aangehaald, waarbij nog
te bedenken is dat zijn oeuvre niet omvangrijk is.
Bij Augustinus vinden we bijna honderd citaten. Tweederde daarvan staat in De
civitate Dei, tegenover niet meer dan zeven citaten in de periode van 386 tot 411. In de
eerste vijf boeken van De civitate Dei, die gaan over de Romeinse geschiedenis, is
Sallustius naast Livius de belangrijkste historische bron. De verschillen met de vroegere
citeerwijze springen in het oog. De citaten zijn niet alleen langer maar ook letterlijker.
De omslag is duidelijk. Augustinus citeert hier niet meer uit het hoofd maar heeft de
Sallustiustekst bij de hand. Omdat de woorden van de profane geschiedschrijvers dienen
om zijn betoog meer gewicht te geven, noemt hij nu ook dikwijls zijn zegslieden bij
naam. Hij put de historische feiten meestal uit Livius, terwijl Sallustius voor hem vooral
belangrijk is vanwege zijn moraliserende en kritische benadering van de Romeinse
geschiedenis. Vandaar dat Augustinus een voorkeur heeft voor de beschouwende
gedeelten uit Sallustius’ werk. In De civitate Dei reageert Augustinus op de verwijten
van heidense zijde dat de val van Rome in 410 de christenen aan te rekenen was, die
de oude Romeinse goden hadden verwaarloosd. Hij kan Sallustius’ visie tot de zijne
maken, als hij betoogt dat de Romeinse geschiedenis al tijdens de Republiek, lang
vóór de komst van het christendom, onafgebroken reeksen grote catastrofes kende. Is
Sallustius hier voor Augustinus vooral groot als geschiedschrijver, elders spreekt de
bisschop van Hippo ook meermalen zijn bewondering voor deze auteur als stilist uit.
Vergilius
In zijn Belijdenissen zag Augustinus na dertig jaar terug op de indruk die Vergilius in
zijn jongensjaren op hem gemaakt had (1, 20–22): ‘Schreien deed ik om Dido, die was
‘uitgedoofd’ en die haar einde door het zwaard gezocht had’ (Aeneïs 6, 457) en: ‘een
verrukkelijk schouwspel van ijdelheid vond ik het houten paard vol krijgers en de brand
van Troje en het ‘schimbeeld van Creüsa zelf’ (Aeneïs 2, 772; vertaling Gerard Wijdeveld).
Toen Augustinus omtrent 397 aan zijn schooltijd terugdacht, stond hij al lang niet meer
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zo positief tegenover de nationale dichter Vergilius en de profane literatuur in het
algemeen als in zijn jonge jaren. Terwijl hij hem in de Cassiciacum-dialogen nog als
‘onze dichter’ had aangeduid (Contra Academicos 3, 9), bewaarde Augustinus rond 405
duidelijk afstand. Vergilius was nu ‘hun dichter’ geworden (namelijk van de Romeinen
uit de niet-christelijke wereld). Illustratief voor deze veranderde houding zijn de fictieve
woorden die Augustinus in Sermo 105, 10 Vergilius in de mond legde over de belofte
dat het Romeinse Rijk eeuwig zou zijn (Aeneïs 1, 278–279): ‘Een van hun dichters
voerde Jupiter sprekend ten tonele en zei over de Romeinen: “Aan hun machtig rijk
stel ik geen grenzen, geen beperking in de tijd; een rijk zonder einde heb ik hun
gegeven”. Dit is volkomen strijdig met de feiten. Dat rijk zonder einde dat je gegeven
hebt – jij die niets gegeven hebt – is dat op aarde of in de hemel? “Vanzelfsprekend
op de aarde.” Ook al was het in de hemel, dan nog geldt het woord: Hemel en aarde
zullen voorbijgaan (Lukas 21, 33). Voorbij zal gaan wat God zelf gemaakt heeft.
Hoeveel eerder dan niet wat Romulus gesticht heeft?
Als we nu eens Vergilius lastig zouden vallen en hem spottend zouden vragen,
waarom hij dat gezegd heeft, dan zou hij ons deelgenoot maken van wat hij werkelijk
dacht en ons zeggen: Dat weet ik ook wel. Maar wat moest ik, die mijn woorden aan
de Romeinen verkocht, anders doen dan met deze vleierij iets beloven dat niet waar
was? Toch ben ik in zoverre voorzichtig geweest, dat ik hun eigen Jupiter liet zeggen:
Een rijk zonder einde heb ik hun gegeven. Die onware uitspraak staat niet op mijn
naam maar ik heb Jupiter een onwaarheid laten verkondigen. Omdat de godheid
bedrieglijk was, berichtte ook de dichter leugens. Willen jullie zien dat ik wel wist wat
er zou gebeuren? Op een andere plaats waar ik niet Jupiter, een standbeeld, liet spreken
maar mijn eigen mening gaf, zei ik: Niet de Romeinse macht en het rijk dat zal vergaan
(Georgica 2, 498). Ik zei: Het rijk dat zal vergaan. Ik heb niet gezwegen.
Dat het eens zou vergaan, heeft Vergilius uit waarheidszin niet verzwegen. Dat
het altijd zou blijven bestaan, heeft hij uit vleierij beloofd’ (Sermo 105, 10).
In Augustinus’ strikt christelijke geschriften, zoals de preken, de dogmatische
en exegetische werken, was voor Vergilius nauwelijks plaats. Bij alle waardering voor
Vergilius’ literaire kwaliteiten, distantieerde Augustinus zich na 391 van Rome’s
nationale dichter, die een geheel andere wereld dan de christelijke vertegenwoordigde.
De profane auteurs konden dan wel stilistisch vaak subliem zijn, de inhoud van hun
geschriften was in christelijke ogen niet zelden bedenkelijk of zelfs onaanvaardbaar.
Eloquentia en veritas konden met elkaar botsen.
Dit neemt niet weg dat de erudiete Augustinus één van de beste kenners van
Vergilius onder de vroegchristelijke schrijvers geweest is. Hij mag dan meestal een
duidelijke distantie betracht hebben, hij heeft hem ook in zijn later leven nog regelmatig ter hand genomen. Met name in De civitate Dei kon hij niet om het nationale
Romeinse epos van de Aeneïs heen.

Augustinus en de klassieke auteurs

110

De overige Romeinse dichters
Bij Vergilius staan de andere Romeinse dichters in Augustinus’ werk geheel in de
schaduw. Zo wordt Horatius wel een aantal keren door Augustinus geciteerd, maar in
bescheiden mate vergeleken met Vergilius. We vinden een zevental citaten in De musica,
gebruikt als voorbeeld bij de analyse van de metra in de Carmina en Epoden. Het gaat
hier, zoals Hagendahl in zijn standaardwerk heeft opgemerkt, om traditioneel materiaal
dat van het ene handboek in het andere terechtkwam (vgl. Hagendahl 1967, 467).
Maar dat betekent zeker niet dat Augustinus’ kennis van Horatius tot handboeken en
bloemlezingen beperkt bleef. Het is waar dat verschillende verzen van Horatius
gevleugelde woorden waren geworden.
Maar Augustinus’ wijze van citeren uit de Satiren en Brieven maakt duidelijk dat
hij met deze teksten vertrouwd was. Dat Ovidius met zijn mythologische verhalen uit
de Metamorfosen nauwelijks sporen bij hem heeft nagelaten, is niet verwonderlijk.
De bisschop van Hippo kende verder de vroege komediedichter Terentius goed;
deze was immers een schoolauteur. De elegische dichters Tibullus en Propertius en ook
Catullus lagen buiten Augustinus’ horizon. Daarentegen wordt Lucanus, de dichter van
een epos over de burgeroorlog tussen Caesar en Pompejus, onder meer in De civitate
Dei met name genoemd en duidelijk positief gewaardeerd. Een enkele keer plaatst
Augustinus een kanttekening bij een uitspraak: als Lucanus zegt (5, 260) ‘Ongewroken
blijft, wat velen misdoen’, repliceert hij dat dit misschien voor een koning of een
staatsman kan gelden, maar niet voor God. Langere Lucanus-citaten vindt men alleen
in De civitate Dei en Contra Julianum. Dat de bisschop van Hippo de satirische dichter
Persius herhaaldelijk geciteerd heeft, heeft met diens scherpe maatschappijkritiek te
maken die Augustinus goed te pas kwam. In mindere mate geldt dat ook voor
Juvenalis. Van de dichters uit de tijd van de Republiek heeft Augustinus ook Lucretius
met zijn epicureïsch leerdicht gekend.
Homerus, Plato en de andere profane Griekse auteurs
Het woordrijke homerische Grieks dat Augustinus op school voorgeschoteld kreeg,
boeide hem niet erg. In de Confessiones (1, 29) zegt hij dat de moeilijkheid van deze
vreemde taal hem verhinderde Homerus’ epische verhalen naar behoren te waarderen.
Hij had er naderhand overigens geen enkele behoefte aan zijn povere schoolkennis
van het homerisch Grieks op een hoger peil te brengen. De enkele verwijzingen naar
Homerus in zijn werk zijn niet meer dan schoolherinneringen of Latijnse teksten die
hij aan Cicero of Varro ontleende. Maar de Griekse tekst van Homerus waaraan hij
later met gemengde gevoelens terugdacht, heeft hij niet meer ter hand genomen.
Typerend voor de wijze waarop Augustinus uit profane Griekse auteurs citeerde,
zijn de citaten uit Plato’s Timaeus. Al schrijft hij ze gewoonlijk toe aan Plato zelf, bij
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nader toezien blijken ze indirect te zijn: bijna alle citaten zijn ontleend aan dat gedeelte
van de Timaeus (27D–47B) dat door Cicero vertaald werd. Ze hebben vrijwel uitsluitend
betrekking op Plato’s mythe over de schepping van de wereld (vgl. De civitate Dei 8–13
en 22). Augustinus citeert enkele malen het eerste gedeelte van de toespraak die de
hoogste godheid tot de pas geschapen geringere goden richt. De belofte van onsterfelijkheid die deze aan de in een lichaam geboren mindere goden doet, werd door
Augustinus als een argument tegen de neoplatonisten gebruikt.
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Augustinus’ houding tegenover de profane auteurs kan men – evenals die van de
meeste van zijn tijdgenoten – ambivalent noemen. Het proces van kerstening dat na
zijn doop begon, veranderde geleidelijk zijn kijk op de literaire erfenis van de Oudheid.
Kritisch was hij vooral ten opzichte van allerlei inhoudelijke aspecten, zaken die
onmiddellijk met het heidendom te maken hadden, zoals de mythologie met haar
machteloze goden en vaak absurde verhalen, bedenkelijke morele opvattingen en de
verschillende filosofische systemen.
Maar evenmin als zijn tijdgenoten kon Augustinus loskomen van zijn schoolopleiding. Hij had de grote Latijnse auteurs intens bestudeerd, hij leefde in de literaire
cultuur van zijn tijd en was ermee vertrouwd. Als vanzelfsprekend hanteerde hij de
gangbare methodes van tekstverklaring en debat. Zo scherp als zijn oordeel in de
Confessiones was, waar hij zijn retorische opleiding een ‘kermis van de ijdelheid’
noemde, heeft hij zich naderhand niet vaak meer uitgesproken. Tegen het einde van
zijn leven verklaarde hij in het vierde boek van De doctrina christiana dat een goede
opleiding voor een christelijk predikant belangrijk was.

vincent hunink
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Afrika
De aanleiding voor Augustinus’ kennismaking en omgang met Apuleius lijkt een
tamelijk eenvoudige. Ze behoren beide tot dezelfde cultuur, als bewoners van de
Romeinse provincie Africa. De afstand in tijd (zo’n twee eeuwen) heeft vermoedelijk
niet zo’n grote rol gespeeld als wij tegenwoordig wellicht zouden aannemen. Het
heeft er alle schijn van dat Apuleius ook lang na zijn dood nog een bekende schrijver
was. Dat zal in ieder geval zo geweest zijn in zijn geboorteplaats Madauros.
En uitgerekend in die plaats heeft Augustinus enige tijd gestudeerd. Zoals hij in
zijn Confessiones vertelt, legde hij zich daar toe op de letteren en de welsprekendheid
(2, 5). Dat was in 370, en Augustinus zal dus een jaar of zestien zijn geweest toen hij
in die stad leefde. Een brave jongen en christen was hij in die jaren nog niet, maar
een nieuwsgierig talent des te meer, en het kan dus haast niet anders of hij heeft al
als tiener kennis gemaakt met het werk van de beroemde schrijver Apuleius, die gold
als een voorbeeldig spreker.
We weten dat Apuleius nog bij zijn leven standbeelden kreeg aangeboden in
andere steden van de provincie, Oea en Carthago. Een getuigenis daarvoor vinden we
in een brief van Augustinus:
Augustinus in debat met de manicheeër Faustus.
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ugustinus heeft zich, zoals vele kerkvaders, intensief beziggehouden met de nietchristelijke antieke letterkunde. De ‘heidense’ cultuur was en bleef nu eenmaal
een bepalende factor voor de culturele bovenlaag, waar ook Augustinus uit
voortkwam. Vanzelfsprekend kreeg men onderwijs in de klassieken, en daarmee
werd de Grieks-Romeinse cultuur haast automatisch het referentiekader waarbinnen
de christenen hun speciale weg vonden. Augustinus zelf was goed onderlegd in de
klassieke filosofie en retorica, en van het publiek waar hij zich doorgaans toe richtte
kon hij hetzelfde verwachten.
Het is niet verbazend dat in Augustinus’ werk tal van sporen van zijn omgang met
de heidense schrijvers zijn te vinden. (Zie hierover het vorige artikel in dit nummer
van G. Bartelink). Sommige van zijn favorieten liggen nogal voor de hand: Cicero en
Vergilius zijn ook bij Augustinus ruim vertegenwoordigd. Maar er zijn verrassender
keuzes: aan Sallustius bijvoorbeeld ontleent hij argumenten die zijn sombere kijk op
Rome en haar historische ontwikkeling kracht bijzetten. Diens inktzwarte analyse van
Rome’s morele verval komt hem zeer wel van pas.
De meest verrassende naam in dit verband is een wat minder vertrouwde, te weten
die van Apuleius van Madauros (ca. 125–ca. 180). Volgens het recente Augustinus-Lexikon
(Basel 1986 en later, vol. I, kol. 423) schenkt Augustinus meer aandacht aan Apuleius
dan aan enige andere Latijnse auteur van de na-klassieke periode. Waar zou dat aan
liggen? En welke vorm krijgt die aandacht?
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Hij had een hoge sociale positie in zijn vaderstad, had een goede opleiding genoten en
was zeer welsprekend. Of heeft hij dat, als filosoof, vrijwillig veracht, hij die priester
van de provincie is geweest (alsof dat iets groots was), om spelen te geven en jagende
gladiatoren uit te rusten en ter wille van de plaatsing van een standbeeld van zichzelf
in Oea, de stad waar zijn vrouw vandaan kwam, zelfs procedeerde tegen enkele burgers
die zich daartegen keerden? (Epistula 138, 20).
Het is tamelijk waarschijnlijk dat Madauros niet heeft willen achterblijven en zijn
beroemde telg publiekelijk heeft geëerd met een standbeeld en inscripties. En belangrijker nog: zijn geschriften zullen er hebben gecirculeerd en werden er gelezen.
Augustinus geeft er blijk van dat hij verschillende werken van Apuleius heeft
gekend. Ten eerste is er diens beroemde redevoering Pro se de magia ofwel Apologie
(een Nederlandse vertaling verscheen in 1992 onder de titel Toverkunsten). Het is een
fascinerend en uniek stuk Romeinse retorica, dat de weerslag is van een proces (in
158–159) waarin Apuleius verwikkeld raakte wegens het vermeend praktiseren van
magie. Hij was ervan beschuldigd een rijke weduwe te hebben verleid door middel
van magische praktijken. Apuleius verdedigde zichzelf in een lange, bewaard gebleven
redevoering, waarin hij alle registers opentrekt. Het is een amusant en briljant, af en toe
hilarisch, betoog, waarin de spreker de vloer aanveegt met zijn, volgens hem, onbeholpen,
ongeschoolde en kwaadaardige tegenstanders, en zichzelf mateloos verheerlijkt. Het
is dus in zowat alle opzichten een on-christelijke tekst. Tegen die achtergrond is
Augustinus’ lovende beschrijving ervan wellicht enigszins bevreemdend:
Van deze platoonse filosoof is een bijzonder rijke en welsprekende rede (copiosissima
et disertissima oratio) bewaard gebleven, waarin hij de aanklacht van magische praktijken
van de hand wijst. De enige manier waarop hij onschuldig wil lijken is door de dingen
te ontkennen die slechts door een schuldige kunnen worden begaan. (De civitate Dei 8, 19)
Het korte citaat laat al enige ambivalentie in Augustinus’ houding ten opzichte
van Apuleius zien. De Apologie als retorisch product krijgt een groot compliment, maar
de spreker zelf lijkt niet geheel van blaam vrij te pleiten. Apuleius geeft er duidelijk
blijk van dat hij veel afweet van magische praktijken en hij geeft zijn triomfantelijke
gevoelens en neiging tot opschepperij geregeld alle ruimte.
Toverij
Apuleius is tegenwoordig vooral bekend om zijn roman Metamorfosen ofwel De Gouden
Ezel. In dit boek staan de lotgevallen van een zekere Lucius centraal. Deze hoofdfiguur
heeft bijzonder veel belangstelling voor magie en hij wil zich laten veranderen in een
vogel. Zijn metamorfose verloopt helaas anders dan beoogd, want hij verandert per
ongeluk in een ezel. Nadien maakt hij als ezel talrijke avonturen mee, om aan het
eind van het boek opnieuw te veranderen in een mens. Dat gebeurt wanneer hij, op
aanwijzing van de godin Isis, tijdens een processie rozen eet uit de handen van haar
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priesters. Eenmaal weer mens geworden, laat hij zich inwijden in haar mysteriën en
treedt hij als priester in haar dienst bij haar tempel in Rome.
De receptie van Apuleius’ roman in de late oudheid is een min of meer duister
gebied. Afgezien van enkele schaarse opmerkingen in latere bronnen weten we eigenlijk
niet in hoeverre de roman populariteit genoot bij tijdgenoten en latere generaties. Maar
het is misschien tekenend hoe Augustinus over de roman spreekt. In De civitate Dei
(18, 18) komt hij op een bepaald moment te spreken over veranderingen van mensen
in dieren. Augustinus zegt dat hij daar niet aan gelooft en waarschuwt lezers tegen de
vele, wijdverbreide verhalen daarover.
Ook wij hebben toen we in Italië waren dit soort verhalen horen vertellen over een
bepaalde streek. Daar zouden herbergiersters die zijn doorkneed in deze toverkunsten
aan reizigers, voor zover zij dat willen of kunnen, kaas voorschotelen waardoor zij
terstond in lastdieren veranderen. Ze vervoeren dan allerlei benodigdheden en nemen
na afloop hun eigen gestalte weer aan. Bij de verandering is hun geest niet dierlijk
geworden, maar redelijk en menselijk gebleven, zoals Apuleius in zijn boek getiteld
‘De Gouden Ezel’ vertelt dat hemzelf overkwam. Hij zou na inname van vergif een
ezel zijn geworden, met behoud van zijn menselijke geest, zo stelt – of verzint – hij
(aut indicauit aut finxit). Dit alles is ofwel onwaar, of zo ongebruikelijk (inusitata) dat
het met recht geen geloof mag vinden. (De civitate Dei 18, 18)
Het is een kostbaar getuigenis van Augustinus, om verschillende redenen. Ten eerste
is het een vrij zeldzame verwijzing naar de roman als zodanig. Daarmee is in elk geval
bewezen dat het boek tenminste een zekere bekendheid genoot. Daarnaast wordt hier
een voor specialisten interessante kwestie aangeroerd: hoe heette de roman precies?
Algemeen duidt men deze nog altijd aan als Metamorfosen, zulks in strikte navolging
van de laat-antieke handschriften (de roman heeft dan onmiskenbaar een relatie met
Ovidius’ Metamorfosen), maar Augustinus roept wel twijfels op. Kennelijk kende hij
het werk onder de titel Asinus Aureus ‘gouden ezel’. Dat is een aardige, sprekende titel,
die in de literatuurgeschiedenis dan ook een bloeiend bestaan is gaan leiden. Eind
20ste eeuw zijn er nog geleerde pogingen ondernomen de titel te verdedigen en in
verband te brengen met Egyptische godsdienstige toespelingen. Feit blijft intussen
dat Apuleius’ verhaal wel een ezel behandelt, maar nergens een ezel die op enigerlei
wijze ‘van goud’ genoemd kan worden.
Maar Augustinus’ opmerking is met name inhoudelijk interessant, omdat hij
Apuleius’ roman zonder blikken of blozen interpreteert als een autobiografisch verhaal.
Apuleius zegt volgens hem dat hij een ezel werd en daarbij zijn mensenverstand behield.
De twijfel die de kerkvader heeft is te zien aan het slot van het citaat: Apuleius heeft
dat zo gesteld, óf verzonnen. Dus misschien is dat een leugenverhaal (‘fictie’), maar
de mogelijkheid blijft hier uiteindelijk open dat het ondanks alles toch waar is!
In het vervolg op het citaat ontwikkelt Augustinus de theorie dat zulke gedaante-
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veranderingen niet werkelijk fysiek mogelijk zijn, maar dat er wel sprake kan zijn van
verregaande zinsbegoochelingen of hallucinaties, al dan niet door inwerking van vergif
of effecten van demonen.
De lange tijd gangbare opvatting dat de hoofdpersoon van Apuleius’ roman de
schrijver zelf is, blijkt dus een oeroude. De laatste decennia evenwel denken we daar
anders over. Vooral sinds de opkomst van de literair-wetenschappelijke bestudering van
verteltechniek (narratologie) hebben interpretatoren meer oog voor het onderscheid
tussen bijvoorbeeld de verteller in het verhaal en de buiten-literaire auteur als mens.
In het geval van de Metamorfosen is het eigenlijk verbazend dat het misverstand zo groot
is geworden. De hoofdpersoon noemt zich Lucius en vertelt al op de eerste bladzijde
dat hij zijn wortels heeft in Attica, Corinthe en de Peloponnesus, en vandaar naar Rome
is getrokken en Latijn heeft geleerd. Het verhaal speelt zich verder af in Thessalië. Dat
zijn al redenen voldoende om niet voetstoots aan te nemen dat Lucius dezelfde is als
Apuleius. Het is vreemd dat de anders zo scherpzinnige Augustinus dit elementaire
verschil niet heeft beseft. Als hij dat wel had gedaan, had hij zijn kritiek op de vermeende
gedaanteveranderingen nog kunnen versterken.
Er is overigens in dit verband een curieuze opmerking van Peter Brown aan te
halen. Sprekend over de ‘Afrikaanse intellectuelen’ met hun voorkeur voor taalgrapjes,
woordspelingen en raadsels, kortom over het ‘Afrikaanse vuur’, zegt hij dat zij ook
romans schreven. Hij noemt dan de twee boeken uit de Latijnse letterkunde ‘die een
lezer uit onze tijd zonder aarzeling zou gelijkstellen met de moderne fictie’, namelijk
de Asinus Aureus van Apuleius en de Confessiones van Augustinus. (Brown 1992, 19)
Het oordeel over Apuleius’ roman is tegenwoordig gangbaar: de meeste lezers vinden
het heel geslaagde fictie. Maar van de weeromstuit worden de Confessiones hier ook in
de sfeer van de fictie en de roman getrokken en dat terwijl dat beroemde boek nu juist
geldt als een zuivere exponent van autobiografie! Feit of fictie, het blijft dus telkens
weer de vraag...
Demonen
Naast de Apologie en de Metamorfosen, zonder twijfel Apuleius’ belangrijkste werken,
zijn er nog andere geschriften bewaard, maar Augustinus is hier meestentijds heel
kort over of doet er het zwijgen toe. Zo verwijst hij maar heel even naar De mundo,
Apuleius’ Latijnse versie van het pseudo-aristotelische Peri Kosmou (De civitate Dei 4, 2),
terwijl de Florida (een verzameling excerpten uit pronkredevoeringen) en een boekje
over Plato (De Platone) ongenoemd blijven.
Wel veel aandacht krijgt een werkje dat tegenwoordig niet zo veel applaus oogst,
maar eeuwenlang het meest invloedrijke geschrift van Apuleius is geweest. Ik doel op
diens traktaatje over ‘demonen’, dat bekend is onder de wat curieuze benaming De
deo Socratis (‘Over de god van Socrates’). Deze populair-moraliserende en korte tekst
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(amper meer dan twintig bladzijden) vormt het object van een heftige discussie in De
civitate Dei (8 en 9). Dit lijkt op het eerste gezicht verbazend. Waarom heeft Augustinus
aanleiding gezien dit relatief korte en onschuldige werkje zo uitvoerig te bespreken?
Laten we eerst de tekst van Augustinus zelf eens nader bezien. In de boeken zes
tot en met tien van De civitate Dei gaat Augustinus in op de nadere vragen rondom
het heidense polytheïsme. In de eerdere boeken heeft hij aangetoond dat de heidense
godencultus allerminst een garantie is voor succes en voorspoed op aarde, met name voor
het Romeinse rijk. Daarop volgt nu als vanzelf de vraag of dat polytheïsme misschien
van belang is voor het leven ná de dood. Het wekt geen verbazing dat Augustinus ook
op dit punt krachtig stelling kiest tegen de heidense godsdienst.
In boek acht van De civitate Dei gaat hij in discussie met de platonici. Die houden
er enkele volgens hem juiste opvattingen op na, zoals Plato’s concept van één goede
god, maar onvermijdelijk zijn er ook ideeën die Augustinus moet bestrijden. Een van de
belangrijkste hiervan betreft de onder latere platonici gangbare verdeling van de wereld
in drie sferen: de hemel en de aarde zijn voor de goden respectievelijk de mensen,
maar het luchtruim ertussen is voor de ‘demonen’ (daemones). Het zijn die demonen
waar het Augustinus vervolgens om te doen is. En in dit verband komt vrijwel meteen
Apuleius ter sprake (met name in 8, 14–22).
Augustinus verwijst expliciet naar Apuleius’ werk over Socrates, en parafraseert
de inhoud ervan: Socrates had een daemon bij zich die hem van verkeerde dingen
afhield (8, 14). Maar dadelijk voegt Augustinus er kritiek aan toe: Plato heeft toch de
dichters uit zijn staat verbannen? En dat was toch zeker om de demonen hun theatergenoegens af te nemen en om de mensen te leren niet naar demonen te luisteren?
Daarom heeft Apuleius simpelweg ongelijk, of Plato geeft tegenstrijdige adviezen
aangaande demonen, of Socrates’ vriendschap met een daemon is verwerpelijk. Wat
het laatste betreft, het is vast niet voor niets, suggereert hij, dat Apuleius zijn werkje
De deo Socratis noemde en niet De daemonio Socratis! Bovendien zou Apuleius niets
aan die demonen weten te prijzen, behalve hun fijn gestructureerde lichaam en hoge
positie in de lucht, en zelfs veel lelijks zeggen over hun karakter en zeden. Augustinus
verbindt hen dadelijk met een felle voorliefde voor het theater en een zekere vijandschap
jegens het goddelijke.
Vervolgens beargumenteert Augustinus uitvoerig dat die demonen van Apuleius
niets goeds hebben. Noch hun superieure lichaam, noch hun hogere positie stelt hen
boven de mens: anders zouden wij mensen ook voor allerlei snelle of vliegende dieren
onderdoen. En dan hun karakter en daden! Apuleius vertelt dat ze aan dezelfde emoties
onderhevig zijn als mensen: ze kunnen bijvoorbeeld kwaad worden of verward raken
(De deo Socratis 12). Verder valt het hele domein van voorspellingen en magie onder
hun macht, en dat lijkt ook al geen aanbeveling. Waarom zouden we zulke wezens
moeten vereren, vraagt Augustinus. Misschien omdat ze niet sterfelijk maar eeuwig
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zijn? Het antwoord typeert misschien vooral hemzelf: aan die eeuwigheid hebben ze
niets, als ze niet het heil hebben bereikt (quod tempore aeterna [sc. sunt], quid boni est, si
non beata? 8, 16). En dat christelijk heil kennen ze natuurlijk niet. Als Apuleius hun
nu deugd had toegeschreven, waren ze althans iets waard, al moet ‘verering’ voorbehouden blijven aan God zelf (8, 16).
Augustinus bespreekt Apuleius’ opvattingen over demonen vanuit christelijk
perspectief en verwerpt ze volledig. Hij sluit daarin aan bij een ontwikkeling, waarin het
woord demon in de loop der eeuwen een steeds negatievere betekenis heeft gekregen
en nog vrijwel uitsluitend verwijst naar een boze geest of een hoger wezen met een
angstaanjagende werking. Met een heel arsenaal aan retorische middelen vaart
Augustinus vele hoofdstukken tegen de demonen uit: ze zijn eeuwig ongelukkig,
voorgoed ten prooi aan emoties, absoluut onze verering onwaardig. Telkens komt hij
terug op de emotionaliteit, de theaterliefde en magie waarmee de demonen verbonden
zijn. En afkeer van magie is niet specifiek christelijk, zegt hij er fijntjes bij, want er
waren al oude Romeinse wetten tegen. Werd Apuleius zelf niet wegens magie voor
het gerecht gedaagd (8, 19)?
Een nieuw punt van kritiek is dat de apuleiaanse demonen tussen mens en god
instaan. Immers, in die platoonse theorie kan een god niet rechtstreeks met mensen
verkeren, maar gebruikt hij de demonen als tussenpersonen. Een god die wél met
demonen contact heeft maar níet met mensen? Dat is voor Augustinus ronduit
onaanvaardbaar. Met een spervuur aan veelal retorisch gekleurde bezwaren gaat hij
daartegen in.
Een mooi voorbeeld hiervan is de slotredenering in 8, 21: hebben de demonen
aan de goden verteld over Plato’s afkeer van dichterlijke ficties over die goden, en
tegelijk hun eigen voorliefde daarvoor verborgen gehouden (1)? Of (2) hebben ze allebei
die feiten verborgen gehouden? Of (3) juist over allebei verteld? Of (4) Plato’s afkeer
verzwegen, maar wel hun eigen voorliefde verklaard? Dit redeneerschema met twee
variabelen levert dus vier mogelijkheden op, die vervolgens alle vier als onaanvaardbaar
worden voorgesteld. Indien 1), dan hebben de goden dus geen omgang met de goede
Plato en wel met de slechte demonen. Indien 2), wat hebben de goden dan aan demonen
als tussenpersonen wanneer die de waarheid verzwijgen? Indien 3), dan worden de
goden ronduit beledigd en gekrenkt, zeker als ze de goede Plato niet kúnnen bereiken
en de slechte demonen niet kúnnen weren. En 4) zou het allerergste zijn, omdat de
goden dan uitsluitend het slechte te horen krijgen, en niet het goede, en dus feitelijk
ontkracht zouden worden. Apuleius’ theorie is dus onwaar en moet verworpen worden.
Demonen zijn namelijk kwade geesten die uit zijn op onrecht en kwaad, en lichtgelovigen in hun ban (en daarmee van God weg) houden (8, 22).

Christelijke visie
Het lijkt wel een schooloefening in retorica, eerder dan
een theologisch betoog, en een
ongeoefende lezer kan het
gaan duizelen. Misschien zou
Apuleius, die in zijn tijd evenzeer van dergelijke redeneringen hield, niet eens verontwaardigd zijn geweest over
deze oppositie, maar eerder
geamuseerd hebben
geluisterd... Wat de laatste
redenering betreft had hij
trouwens kunnen aanvoeren
dat hij nergens in De deo
Socratis spreekt over een specifieke band tussen demonen
en theater, en nergens suggereert dat de demonen tegen de goden zijn gekant of zouden beogen de mensen weg te houden bij de goden.
Verder gaat Augustinus er voetstoots vanuit dat demonen slecht zijn. In Apuleius’
traktaat bestaan er echter ook demonen die juist goede dingen doen. Socrates wordt
uitdrukkelijk door zijn daemon afgehouden van verkeerde beslissingen (De deo Socratis 18).
En die daemon is niets anders dan de genius, oftewel de aangeboren ziel (De deo
Socratis 15), en, in een andere betekenis, de over elke mens aangestelde wachter:
Realiseert u zich dat een mens geen enkel geheim kan hebben voor die bewaker,
noch binnen zijn ziel noch daarbuiten. Nieuwsgierig bemoeit hij zich overal mee.
Alles ziet hij, alles begrijpt hij, juist in de diepten van de geest houdt hij zich op, in de
rol van geweten. Die demon waarover ik het heb, is je persoonlijke bewaker, je privéprefect, huiselijke, eigen opzichter, intieme onderzoeker, constante observeerder,
onontkoombare beoordelaar en onafscheidelijke getuige, die het slechte ontraadt en het
juiste aanraadt. Geef hem passende aandacht en betoon hem levendige interesse en
godvruchtige verering, zoals Socrates hem vereerde door zijn rechtvaardigheid en zuiverheid. Dan zal hij voor jou bij onzekerheid vooruitblikken, je bij twijfel waarschuwen,
bij gevaar beschermen, bij gebrek ondersteunen. Hij kan door dromen, door tekens en
eventueel, indien nodig, zelfs door persoonlijk te verschijnen het kwaad bij je afweren,
het goede bevorderen, wat laag is verheffen, wat wankelt stutten, wat duister is verhelderen, voorspoed stimuleren en tegenspoed corrigeren (De deo Socratis 16).

De bekering van Augustinus, door Roberto de Santis (1986).
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De daemon functioneert dus als ‘geweten’ en bevordert het goede. Hij moet met zuiverheid en rechtvaardigheid geëerd worden, naar het lichtend voorbeeld van Socrates. De
visie van Apuleius laat zich met de meeste antieke denksystemen goed verenigen, en
getuigt in geen geval van morele slordigheid of losbandigheid.
Het moge duidelijk zijn: de uitgangspunten van Apuleius en Augustinus verschillen
sterk. Augustinus huldigt een zuiver christelijke visie op demonen. Christenen bezagen
demonen immers als door-en-door slecht, en zij legden inderdaad een band tussen
demonen en de verleidingen van het theater. Tertullianus (ca. 200) deed dat al uitvoerig
in zijn De spectaculis en ook bij Augustinus vinden we dit verband regelmatig. Beroemd
is ook de passage in de Confessiones waar hij over zijn eigen fascinatie voor het theater
spreekt (3, 4–5).
Pas in boek negen van De civitate Dei, als de bespreking van Apuleius’ demonen
in feite al achter de rug is, komt Augustinus op de kwestie of er ook goede demonen
zijn, en noemt hij Apuleius opnieuw. Maar onmiddellijk keert hij dan terug naar het
punt van de vatbaarheid van de demonen voor emoties, waardoor ze volgens hem niet
boven maar onder mensen komen te staan (9, 3). Hij haalt ook een citaat aan uit De
deo Socratis 12, als om te bewijzen dat Apuleius zelf niets anders zegt. Wat hij er niet
bij vertelt is dat de geciteerde opmerking in de bron de opmaat is voor een beschouwing
over de verheven, emotieloze, eeuwige goden. De demonen vormen daar de verbindende
schakel tussen goden en mensen, en bezitten dus eigenschappen van beide. Waar het
Apuleius in die passage om gaat, is juist die verheven majesteit van de goden, niet om
een verering van demonen.
Nog enkele malen komt Augustinus precies op het punt van de passies van de
demonen terug (9, 6; 9, 7), evenals op het gegeven dat Apuleius in zijn definities van
wat demonen zijn, geen enkele goede eigenschap noemt (9, 8). Verder bespreekt hij
opnieuw de plaats in de kosmos en het logisch noodzakelijk eeuwige ongeluk der
demonen (9, 12–13).
In 9, 15 komt Augustinus’ voornaamste uitgangpunt in de discussie naar boven:
er is maar één Middelaar tussen God en mens, en dat is Jezus Christus. De demonen
bestaan wel, maar het zijn enkel kwade geesten die de mens van het goede afhouden
en op het slechte pad brengen. God heeft geen hulp van demonen nodig en kan rechtstreeks met mensen in contact treden (9, 16). De mens heeft ook geen demon nodig,
maar alleen Christus (9, 17).
Andere uitgangspunten
Augustinus’ concept van demonen is duidelijk gevormd door de christelijke traditie,
terwijl Apuleius in de platoonse en middel-platoonse traditie staat. Tegen de achtergrond
van Augustinus’ bedoelingen met De civitate Dei, speciaal de boeken zes tot en met
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tien, is het dan ook niet zo vreemd als we zien hoe hij de theorie van zijn Afrikaanse
voorganger zonder meer veroordeelt. Daarbij is het zeker niet zijn bedoeling geweest
om Apuleius volledig correct weer te geven en recht te doen aan de finesses van diens
theorie, of om die binnen de platoonse traditie te plaatsen en te begrijpen. Augustinus
schrijft geen filosofisch handboek, maar kiest heel duidelijk partij in een verhit debat.
De zaken die hij bespreekt staan in dienst van het hogere doel dat hij met De civitate
Dei wil bereiken.
Toch blijft het enigszins merkwaardig dat Augustinus zo fel reageert, en vooral
dat hij de positieve kanten van Apuleius’ demonenleer niet noemt. Augustinus’ felheid
is ongetwijfeld deels te verklaren door de verbreidheid en inzichtelijkheid van het laatplatonische systeem van demonen, dat naadloos aansloot bij de antieke mythologie,
filosofie en religieuze cultuur. Het eenvoudige, duidelijke wereldbeeld dat eruit volgt
was ongetwijfeld een geduchte concurrent voor de veel minder voor de hand liggende
visie van de christenen.
Uit Augustinus’ toon en aanpak valt misschien ook op te maken dat hij persoonlijk
geraakt was. Met zijn eigen indringende godservaringen kon hij onmogelijk het idee
aanvaarden dat God zich niet rechtstreeks tot een mens kon richten, of dat omgekeerd
een mens God nooit kon bereiken, maar dat beiden afhankelijk waren van demonen
als middelaars. Misschien was Augustinus simpelweg niet in staat de christelijke leer
tijdelijk tussen haakjes te zetten, en een objectieve beschouwing te geven van de concurrerende heidense theorie.
De discussie in De civitate Dei is in zijn betrekkelijke eenzijdigheid overigens
helemaal niet uitzonderlijk. Al eeuwenlang was het doel van retorische polemiek vooral
om het eigen standpunt krachtig naar voren te brengen, en dan niet door dat van de
tegenstander genuanceerd en precies weer te geven, maar door daar uit te halen en te
bestrijden wat zich er het best voor leende. Apuleius’ werk, zoals de genoemde Apologie,
bevat daar ook de nodige staaltjes van. Hij kreeg postuum dus niet meer dan een
koekje van eigen deeg.
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Van ‘ketter’ tot kerkvader:
Augustinus en het manicheïsme

L

ezers van Augustinus weten dat de kerkvader in zijn jeugd aanhanger was van
het manicheïsme. Maar wat hield dat precies in en wat voor sporen zijn er van
merkbaar in Augustinus’ werk? In deze bijdrage wordt hierop ingegaan aan de
hand van twee vragen. Om te beginnen staat de vraag centraal in hoeverre Augustinus,
als manicheeër en later als katholiek presbyter en bisschop, met het manicheïsme
kennis maakte en in welke vorm hij deze religie leerde kennen. Vervolgens komt de
tweede belangrijke vraag aan de orde: Wat is de betekenis van dit manicheïsme voor
zijn theologie en filosofie, kortom: voor zijn gehele denken en zijn?

123
hermenevs lxxiv/ii

Augustinus als enthousiast manicheeër
Het is goed om te beseffen dat Augustinus in zijn jeugd al grondig met de gnostische
wereldreligie van het manicheïsme kennis heeft gemaakt. Dit gegeven verdient enige
nadruk, want het wordt door sommigen nog steeds niet gezien of zelfs ontkend. De
bekende patroloog Basil Studer schreef vrij recent dat Augustinus negen maanden
manicheeër was; de niet minder befaamde vakgenoot Joseph Ratzinger – nu een
bekend kardinaal – meldde dat de kerkvader zijn grondige kennis van Mani’s religie
eerst later, als bisschop, verworven zou hebben. Ook door diverse anderen wordt nog
steeds zo gedacht. Enerzijds zou er de jonge auditor (toehoorder) Augustinus geweest
zijn, die door de manicheeërs is misleid maar niet of nauwelijks beseft wat hun religie
inhoudt. Anderzijds is er de oudere Augustinus, die als katholiek presbyter en bisschop
indrukwekkend veel van het manicheïsme weet.
Deze voorstelling van zaken klopt evenwel niet. Wie de Confessiones goed leest,
merkt dat al. In het vijfde boek vertelt Augustinus dat hij als auditor was gaan twijfelen
aan de juistheid van de beweringen van de manicheeërs over de banen van de planeten
en hun gevolgen (de zonnewenden, de dag- en nachteveningen, de zons- en maansverduisteringen, enz.). Hij meldt dat hij deze beweringen vergeleek ‘met de uitspraken van Mani die over deze dingen veel geschreven heeft, breedvoerig bazelend’ en
dat hij – in de geschriften van de manicheeërs en wellicht in die van Mani zelf – geen
redelijke verklaring hiervoor vond (Confessiones 5, 6). Even verder zegt hij ook dat de
geschriften van deze manicheeërs ‘vol zijn van ellenlange praatjes over de hemel en
de gesternten en de zon en de maan’ (5, 12).
Nu zouden dergelijke uitspraken constateringen achteraf kunnen zijn, reflecties
uit de jaren rond 400, toen Augustinus zijn werk schreef. Dat is echter niet het geval,
want Augustinus spreekt nadrukkelijk over de tijd dat zijn serieuze twijfel over het
manicheïsme begon. Dat was rond 382, toen hij de komst van de bij de manicheeërs
gezaghebbende bisschop Faustus afwachtte, die – naar hij en anderen hoopten – een
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oplossing zou geven voor zijn vele vragen. Augustinus zegt in dit verband dat zijn vragen
enerzijds gegevens betroffen die hij elders gelezen had, anderzijds beweringen die in
de boeken van Mani stonden. Het onderhoud verliep teleurstellend en Augustinus
merkt dan ook in de Confessiones hierover op: ‘Zo had dus mijn ijver, die ik gericht
had op de geschriften van Mani, een knak gekregen...’ (5, 13).
Het staat, kortom, vast dat de jonge Augustinus, als toehoorder, al uitgebreid van
Mani’s religie op de hoogte is geweest. Was hij, als zoekende intellectueel, misschien
een uitzondering? Inderdaad is het mogelijk dat hij, gedreven door intellectuele
nieuwsgierigheid, meer wilde weten dan anderen. Maar een uitzondering was hij
zeker niet. In dit verband is zijn vriend Nebridius te noemen. Een ander en wel heel
bijzonder voorbeeld meldt Augustinus in het derde boek van de Confessiones. Hij vertelt
dat een Africaanse bisschop de bezorgde Monnica antwoordt dat haar zoon legendo –
dat is kennelijk: door het lezen van manichese geschriften – zal ontdekken welk een
dwaling en goddeloosheid het manicheïsme is (3, 21). Dat zegt een katholiek bisschop
die ooit zelf manicheeër was (zijn moeder bracht hem als kind bij de volgelingen van
Mani) en van wie heel karakteristiek gemeld wordt dat hij ‘bijna al hun boeken niet
alleen gelezen, maar zelfs had overgeschreven’.
Men mag dus aannemen dat Augustinus reeds vroeg op grondige wijze met
Mani’s religie en de geschriften ervan kennis maakte. Een extra argument is eventueel
nog dat hij in staat werd geacht met een deskundige als bisschop Faustus op niveau
te discussiëren. Evident blijkt zijn kennis van het manicheïsme in de geschriften die
hij direct na zijn overgang tot de katholieke kerk schreef. Ik noem hier slechts het vrij
uitgebreide werk De moribus ecclesiae catholicae et de moribus manichaeorum uit de
jaren 388–390, het geschrift Contra Fortunatum van 392 en vooral het grote werk
Contra Faustum (ca. 398–404). Speciaal het laatstgenoemde geschrift – intussen had
Augustinus inderdaad nieuwe manichese teksten gelezen, in ieder geval Faustus’
Capitula – is nog altijd een rijke bron om Mani’s gnostiek te leren kennen. Door de
recente ontdekkingen van manichese teksten wordt bevestigd hoe uniek Augustinus
doorgaans geïnformeerd was en hoe betrouwbaar zijn weergave. Hij wist weliswaar
niet alles, maar wel veel.
Een gnostisch-christelijke religie
Toch is het niet allereerst en bovenal de leer van de manicheeërs geweest, niet een of
ander systeem, dat de jonge katholieke student aantrok. Wat hem in eerste instantie
vooral boeide was het christelijke karakter van Mani’s religie, een christendom met
rationeel-wetenschappelijke pretenties en een hoogstaande ethiek. Na de oproep van
Cicero’s Hortensius om de ware wijsheid te zoeken, en na de daarop volgende mislukte
bijbellectuur, werd het deze vorm van (gnostisch) christendom waaraan hij zich
binnen enkele dagen gewonnen gaf. Zelf beschrijft hij dit in de Confessiones als volgt:
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Een alternatieve kerk
Dit laatste vraagt toelichting. Behoorde dit christelijke element wezenlijk tot het
manicheïsme, of kwam het slechts voor in het christelijk geworden imperium en
speciaal in Romeins Africa? Dat het manicheïsme in Africa optrad als een alternatieve
christelijke kerk blijkt al in de geciteerde passage uit de Confessiones. De manicheeërs
spraken bewust over God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Ongetwijfeld
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‘Zo kwam ik terecht bij mensen die hoogmoedig bazelden (delirantes: een woordspeling op de naam Mani, ten onrechte gerelateerd aan het Griekse woord manía), zeer
vleselijke en praatzieke lieden, in wier mond strikken van de duivel waren en een
vogellijm, die samengesteld was uit een mengsel van lettergrepen van Uw naam, en
die van de Heer Jezus Christus, en van de Parakleet, onze Trooster, de Heilige Geest.
Deze namen weken niet van hun mond. Maar het was niet meer dan klank en tonggedruis: hun hart was leeg aan waarheid. En ze zeiden maar “waarheid” en nog eens
“waarheid”, en zij bleven steeds over de waarheid tot mij spreken. Nergens echter was
die waarheid in hen te vinden, maar zij verkondigden dwalingen, niet alleen over U,
die waarlijk de Waarheid zijt, maar ook over de elementen van deze wereld, Uw
schepping (...). O Waarheid, Waarheid, hoe diep bleef zelfs toen het binnenste van
mijn ziel naar U snakken, terwijl zij herhaaldelijk en op allerlei manieren mij over U
te horen gaven met woorden alleen en door vele reusachtige boeken’ (3, 10).
Deze passage laat al duidelijk zien, hoe het manicheïsme zich aan de jonge Augustinus
in Carthago voordeed. De katholiek-christelijk opgevoede student ontmoette in het
manicheïsme een soort ‘science’. Even verder in hetzelfde boek meldt Augustinus
met nog meer nadruk de wetenschappelijke pretenties van de manicheeërs. Vooral
echter deed dit manicheïsme zich aan hem voor als een ‘christian science’, dat wil zeggen:
een warme, het hart aansprekende en aan zijn gevoel appellerende religie.
Maar er is in dit verband meer. Belangrijk voor Augustinus was de rationele bijbelkritiek van de manicheeërs. Die kritiek was gericht tegen het Oude Testament (dat vrijwel
geheel verworpen werd) en tegen omvangrijke delen van het Nieuwe Testament (vooral
de geboorteverhalen en geslachtsregisters van Jezus). Van betekenis was ook de kritiek
van de manicheeërs zoals verwoord in hun vragen naar de oorsprong van het kwaad
en de afkomst van de mens. Belangrijk waren tevens hun vaak schitterende kunst en
kalligrafie, vooral hun prachtig uitgevoerde boeken, die ook op Augustinus grote
indruk maakten. Daarnaast was er de attractieve wijze waarop zij vorm gaven aan hun
religieuze samenkomsten in kleine kring: er was vocale en instrumentale toonkunst
en die heeft ongetwijfeld de voor muziek zeer gevoelige Augustinus aangesproken.
Ook de hoge zedelijke idealen van de manicheeërs waren indrukwekkend. Van centraal
belang was echter vooral dat de jonge student te Carthago het manicheïsme leerde
kennen als een gnostisch-christelijke religie.
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was het manicheïsme sterk syncretistisch en nam het diverse elementen uit de
omringende religies en culturen op. Het was ‘de heresie met de vele gezichten’
(Epiphanius): in een boeddhistische omgeving zoals in China had het manicheïsme een
andere vorm dan in het christelijke Egypte of in Noord-Afrika. Maar zulke verschillen
wissen het opmerkelijke feit niet uit dat overal het christelijke element een plaats heeft
gehad. Kort voor 1970 werd in Egypte een manichese codex gevonden en aangekocht
door de universiteit van Keulen. Dankzij deze Keulse Mani-Codex is nu bekend dat
het manicheïsme zijn christelijke karakter vanaf het begin bezat. In deze codex wordt
beschreven hoe Mani opgroeide in een joodse sekte met christelijke achtergronden; daar
leerde hij vanaf zijn vroegste jeugd een afwijkende vorm van christendom kennen. Dit
christelijke element werd versterkt door invloed van een eerdere ‘ketters’ als Marcion
(ca. 150), door Bardesanes (154–222) en door het omringende Syrische christendom.
Dit christelijke karakter van Mani’s religie komt duidelijk naar voren bij
Augustinus. Nergens in zijn 33 antimanichese opuscula, quaestiones en tractatus, nergens
in de Confessiones of in een van de andere geschriften beschouwt hij het manicheïsme
niet als een christelijke religie. Zeker is deze godsdienst in zijn ogen een pestilentissima
haeresis, een religie die duizenden fabels verbreidt, maar zij is en blijft een christelijke
religie. Kenmerkend is dat Augustinus zijn manichese tegenstanders nooit hun aanspraak christen te zijn bestrijdt. Bisschop Faustus is voor hem een christen, evenals
doctor Felix en presbyter Fortunatus. Uiteraard duidt Augustinus ook zichzelf aan als
christen, maar hij doet dit met een kenmerkende toevoeging: zelf is hij christianus
catholicus; zijn kerk is de ecclesia catholica.
De bekeerde manicheeër
Hoezeer in Africa het manichese christendom en het katholieke christendom op elkaar
leken, moge nog blijken uit een karakteristiek citaat. In augustus 392 disputeert de
nieuwe katholieke presbyter Augustinus te Hippo Regius met de manichese presbyter
Fortunatus. Deze plaatsgenoot is nu leider van de te Hippo aanwezige manichese
gemeente en was eertijds een studievriend van de manicheeër Augustinus te Carthago.
In de loop van het twistgesprek omschrijft Fortunatus zijn geloof als volgt: ‘Ook onze
belijdenis is, dat God onaantastbaar is, dat Hij licht is, ontoegankelijk, ongrijpbaar,
niet in staat te lijden; dat Hij het eeuwige en Hem eigen licht bewoont; dat Hij niets
corrupts voortbrengt en dat noch Satan noch een ander Hem tegengesteld iets in zijn
rijk gevonden kunnen worden; dat Hij een Hem gelijke Verlosser heeft gezonden; dat
het Woord, geboren bij de schepping van de wereld toen God deze wereld schiep, na
de schepping van deze wereld onder de mensen kwam; dat dat Woord naar zijn heilige
wil Hem waardige zielen heeft uitgekozen die geheiligd zijn door zijn hemelse voorschriften; dat deze zielen, vervuld van geloof en inzicht in de hemelse dingen alleen
door zijn leiding vanhier weer naar het rijk van God zullen terugkeren, overeenkomstig
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de heilige belofte van Hem die zelf sprak: “Ik ben de weg, de waarheid en de deur” en
“Niemand kan tot de Vader komen dan door mij.”’
In het twistgesprek blijkt duidelijk hoezeer naar de mening van Fortunatus zijn religie
overeenstemt met de katholieke. Verder valt op dat Fortunatus wil disputeren op grond
van Schriftteksten, maar dat Augustinus dit afwijst. De pas onlangs gewijde katholieke
priester voelt zich op dit terrein onvoldoende thuis en alleen met rationele argumenten
wil hij zijn tegenstander weerleggen. Dat lukt hem uiteindelijk ook, tenminste naar
het oordeel van de (katholieke) autoriteiten en van het publiek. Daarnaast valt op, dat
Augustinus in het openbare debat slechts zeer terughoudend zijn kennis van leer en
mythe van de manicheeërs laat blijken en slechts schoorvoetend toegeeft dat hij deelnam
aan hun religieuze bijeenkomsten.
Dat reeds die voor de toehoorders verplichte samenkomsten verregaand inleidden
in manichese leer en levenswijze blijkt uit vele manichese bronnen zelf (bijvoorbeeld
de teksten afkomstig uit Egypte). Hoezeer de auditor Augustinus het manicheïsme van
binnenuit leerde kennen, kan niet beter gezegd worden dan met zijn eigen woorden.
In Epistula 236, 2 geeft Augustinus een systematisch overzicht van levenswijze en
geloof van de manichese ‘hoorder’: ‘Degenen die men bij hen “hoorders” noemt, eten
vlees, bebouwen de akkers en zijn, wanneer zij dat verkozen, getrouwd; niets echter
van dit alles doen zij die “uitverkorenen” heten. Maar die hoorders knielen voor de
uitverkorenen, opdat hun onder gebed de hand wordt opgelegd, niet alleen door de
presbyters of de bisschoppen of hun diakenen, maar ook door elke uitverkorene zonder
onderscheid. Ook de zon en de maan vereren zij met hen en zo bidden zij. Op zondag
vasten zij met hen en zij geloven met hen alle lasteringen op grond waarvan de ketterij
van de manicheeërs te vervloeken is. Zij loochenen dat Christus uit een maagd geboren
is en evenmin belijden zij dat Hij waarlijk vlees werd, maar zij menen dat Hij een
schijnlichaam had. Daardoor beweren zij ook dat zijn lijden niet echt was en dat er geen
opstanding plaatsvond. Zij lasteren patriarchen en profeten. Zij zeggen dat de wet,
die door Gods dienaar Mozes is gegeven, niet afkomstig is van de ware God maar van
de vorst der duisternis. De zielen van zowel de mensen als de dieren zijn, zo geloven
zij, uit Gods substantie en geheel en al delen van God. Zij beweren ten slotte dat de
goede en ware God met het geslacht van de duisternis gestreden heeft en een deel van
zijn wezen met de archonten van de duisternis heeft vermengd; dit deel, dat in de
gehele wereld bezoedeld en gebonden is, zo beweren zij in alle ernst, zou door het
voedsel van hun uitverkorenen en door zon en maan uitgezuiverd worden, en wat van
dat deel van God niet kan worden uitgezuiverd, wordt aan het einde van de wereldtijd
tot straf voor eeuwig vastgebonden. En niet alleen gelooft men dat God schendbaar en
aantastbaar en bezoedelbaar is omdat een deel van Hem tot het volkomen kwade kan
overgaan, maar zelfs dat Hij aan het einde van de wereldtijd niet eens helemaal van
zo’n ernstige bezoedeling en onreinheid en ellende kan worden gezuiverd.’
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Zó hebben wij ons Augustinus’ eigen leven en denken als manichese toehoorder voor
te stellen, gedurende de lange periode van zijn 19de tot in zijn 28ste levensjaar. En
wellicht nog nadien.
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De bijbel naar de letter
Heeft het manicheïsme bij Augustinus blijvende sporen nagelaten? Gezien het voorgaande is deze vraag gemakkelijk met ‘ja’ te beantwoorden. Alleen al in zijn antithetische
houding is Augustinus door het manicheïsme beïnvloed.
Enkele gegevens kunnen dit aspect nader bewijzen. Het valt op dat Augustinus
in de jaren direct na zijn bekering tot de katholieke kerk – en ook telkens daarna –
probeert te komen tot een aanvaardbare uitleg van het bijbelboek Genesis. Vooral het
scheppingsverhaal intrigeert hem, maar ook de berichten over de aartsvaders.
Uiteindelijk gaat het hem om de uitleg en geldigheid van het gehele Oude Testament.
Al in de jaren 388–390 schrijft Augustinus De Genesi contra Manichaeos, een commentaar
op de eerste verzen van Genesis. Omdat dit geschrift hem spoedig niet meer voldoet
– hij vindt zijn uitleg te allegorisch – probeert hij het enkele jaren later opnieuw in De
Genesi ad litteram. Maar waarschijnlijk in hetzelfde jaar 393, waarin hij dit geschrift
begon, staakt hij zijn poging tot letterlijke uitleg. Rond 426, wanneer hij zijn Retractationes
schrijft, krijgt hij het weer onder ogen. Aanvankelijk wil hij het vernietigen, maar hij
besluit ten slotte het geschrift te bewaren als voorbeeld van een poging tot letterlijke
exegese. De titel van het geschrift verandert hij in De Genesi ad litteram liber imperfectus.
Zeker nog een derde en een vierde keer heeft Augustinus intussen geprobeerd te komen
tot een aanvaardbare uitleg: rond 400 in de laatste boeken van zijn Confessiones en
vervolgens, vanaf 401, in het uitvoerige werk De Genesi ad litteram libri XII. Deze
‘letterlijke’ uitleg wordt pas voltooid in 414 en is onmiskenbaar gericht tegen de
manicheeërs. In hoofdlijn antimanichees zijn tevens enkele andere verklaringen van
delen van Genesis, bijvoorbeeld de passages in het elfde boek van De civitate Dei.
In deze herhaalde pogingen tot uitleg van Genesis richt Augustinus zich nadrukkelijk tegen de manicheeërs. Zij immers ontkennen het bijbelse scheppingsverhaal:
de creatio en haar materia behoren tot het rijk van de duisternis. Zo’n opvatting staat
haaks op de orthodoxe katholieke leer. Augustinus beseft ook dat hier de typisch
gnostische vragen over de oorsprong van het kwaad en over de afkomst van de mens
aan de orde zijn. Wellicht heeft hij tevens geweten dat de manicheeërs de Antithesen
van Marcion kenden. In het tractaat Contra Adimantum somt Augustinus vele van
zulke door de manicheeërs naar voren gebrachte ‘tegenstellingen’ op: in Genesis staat,
dat God uit zichzelf schiep (1, 1–5) – in het Johannesevangelie dat God schiep door
Christus (1, 10); in Genesis wordt gemeld dat God rustte (2, 2) – in Johannes staat dat
Hij altijd werkt (5, 17); in Genesis blijkt dat God een vrouw voor Adam schiep (2, 21 vv.)
– het Nieuwe Testament verkondigt dat men moet afzien van het huwelijk (vgl. Mc
10, 29 vv. en Mt 19, 29), enzovoort. Het zijn de typische vragen van gnostici in het
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algemeen en van de manicheeërs in het bijzonder waarmee Augustinus hier worstelt.
Wie kennis neemt van Contra Adimantum (ca. 394), van de zojuist genoemde geschriften
over Genesis en bijvoorbeeld van De utilitate credendi (391), kan bewondering krijgen
voor Augustinus’ retorisch en theologisch vernuft.

Opvattingen over Christus
Ondanks dit evidente antimanicheïsme is er ook een keerzijde. We hebben gegronde
reden ons af te vragen of Augustinus niet ook – onbewust of zelfs bewust – op positieve
wijze door het manicheïsme is beïnvloed.
Een klein maar belangrijk gegeven is in dit verband al de door Augustinus weergegeven bijbeltekst. Wanneer hij uit het hoofd citeert, hoort men soms Tatianus’
Diatessaron, de evangeliënharmonie die bij de manicheeërs in gebruik was. Misschien
kan men in zijn œuvre zelfs sporen aantreffen van het bij de manicheeërs bekende
Thomasevangelie. Ook valt op, dat Augustinus met nadruk spreekt over Christus als
medicus: dat was een eretitel die speciaal bij de manicheeërs in gebruik was.
Allereerst over de christologie meld ik nu meer. Het valt op dat Augustinus op
een merkwaardige wijze de bijbeltekst Romeinen 8, 19–23 uitlegt. Paulus spreekt hier
over ‘het zuchten van de schepping’; hij zegt onder andere: ‘Want het reikhalzend
verlangen van de schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen Gods’ en:
‘Wij weten dat de gehele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is tot nu
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Bijbelvertaling en canon
Tegelijk staat echter vast dat deze denkprestaties hem in feite zijn afgedwongen door
de manicheeërs. De worsteling met het manicheïsme leidt ook tot een merkwaardig
conservatisme ten aanzien van de bijbeltekst en de bijbelvertalingen. Jarenlang houdt
Augustinus tegenover Hieronymus vast aan de goddelijke inspiratie van de Septuaginta.
Een nieuwe bijbelvertaling vanuit het Hebreeuws beschouwt hij aanvankelijk als
gevaarlijke nieuwlichterij. Eerst wanneer de manicheeërs voor hem overwonnen zijn,
kan hij – voluit pas in het laatste decennium van zijn leven – waardering opbrengen
voor Hieronymus’ Vulgata. Veelzeggend is ook dat de eerste Westerse synoden waar
de vaststelling van de bijbelse canon plaatsvond gehouden zijn te Hippo (393) en
Carthago (397 en 419). Niet in de laatste plaats tegenover de manicheeërs met hun
veelvuldige beroep op apocriefe geschriften moest de katholieke canon worden vastgesteld. Augustinus nam aan deze beraadslagingen actief deel.
Zo is er in de vragen rond bijbel en exegese duidelijk sprake van een door een
manichees verleden bepaalde houding. Een veelzeggend voorbeeld van antimanicheïsme
is tevens dat Augustinus vóór het jaar 394 – hij was nog presbyter – aan zijn vriend
Paulinus van Nola een werk toezond dat bestond uit vijf boeken gericht tegen de
manicheeërs: een soort pentateuch tegen de canonieke pentateuch van de manicheeërs,
die op zijn beurt gericht was tegen de mozaïsche pentateuch.
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toe’. Paulus betrekt dit op de gehele schepping: gans het heelal van mens en dier, de
plantenwereld, zon, maan en sterren. De manicheeërs hadden dit goed begrepen;
mede op grond hiervan spraken zij over Jesus patibilis: Jezus die in de gehele schepping
lijdt, ‘de lijdende Jezus, die het leven en het heil van de mensen is, die hangt aan al
wat hout is’, aldus Faustus. Met zo’n gedachte kan Augustinus niet instemmen; zijn
antimanichese sentiment brengt hem echter tot een verwrongen interpretatie van wat
Paulus werkelijk zeggen wil. Paulus zou met ‘de gehele schepping’ alleen de rationele
creatuur, in casu alleen de mens hebben bedoeld.
Maar er is hier
meer aan de hand. Het
valt op dat Augustinus
vaak en nadrukkelijk
spreekt over Christus
magister: Christus als
leraar. Ook door de
manicheeërs werd
Christus als de brenger
van de openbaring bij
voorkeur aangeduid als
leraar. Mogelijk klinkt
hier een positieve
invloed van het manicheïsme door, zoals ook
in de nadruk die
Augustinus legt op
Christus als de wijsheid
van God en als degene
die de verlichting geeft.
Weliswaar is het moeilijk
hier te onderscheiden
tussen eventuele neoplatoonse of manichese
invloed. Of moet men
niet gewoon zeggen: het
staat duidelijk bij
Paulus? Maar juist de
manicheeërs lazen
(hun) Paulus!
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Mystiek
Hiermee zijn enkele karakteristieke elementen in Augustinus’ theologie genoemd, die
wellicht wijzen op doorwerking van manichees gedachtegoed. Eén aspect verdient
bijzondere aandacht, omdat het vrijwel zeker door het manicheïsme is bepaald en in
ieder geval versterkt: Augustinus’ mystiek.
Voorzover ik weet is in de Westerse kerk vóór 400 door niemand zo gevoelvol
en mystiek over God en Christus gesproken als door Augustinus én de manicheeërs.
Niet in de laatste plaats deze gloedvolle innerlijkheid maakte Augustinus’ Confessiones
zo populair. Via de Confessiones en de vele bewerkingen daarvan in pseudo-augustijnse
traktaten zoals het Manuale, de Meditationes en Soliloquia heeft de kerkvader in de
Middeleeuwen grote invloed gehad. Voor velen was de mysticus Augustinus belangrijker
dan de dogmaticus.
Nog in de Confessiones laat Augustinus duidelijk blijken dat hij tot de manicheeërs
overging vanwege hun gevoelvolle vroomheid. Ik wees in dit verband op de betekenisvolle passage in het derde boek. Ditzelfde boek meldt dat hij manichese liederen
zong: et cantabam carmina. Terzijde zij opgemerkt, dat vele moderne vertalingen (ook
Wijdeveld) dit foutief weergeven met: ‘en ik dichtte liederen’. Dat komt waarschijnlijk
omdat Augustinus in dit verband zegt dat gelet moest worden op de maat en de plaats
van de versvoeten. Toch past dit alles zeer wel bij het zingen van de manicheeërs:
Augustinus meldt gewoon dat hij als toehoorder ook hun liederen zong. Wat hij precies
gezongen heeft, is ons tot op heden niet in Latijnse vorm overgeleverd. Uit het
Koptische psalmenboek van de manicheeërs, in 1930 in Egypte ontdekt, weten we
evenwel hoe aansprekend deze liederen geklonken hebben. Bezongen werd speciaal
de Christus als brenger van de ware gnosis.
Hiermee zijn slechts enkele aspecten aangeduid waarin – positief of negatief –
manichese doorwerking bij Augustinus blijkt. In hoeverre de Confessiones door zijn
polemiek met de manicheeërs zijn bepaald, is voorwerp van onderzoek.

m.b. pranger

De zintuigen als verhalend beginsel in
Augustinus’ Belijdenissen

L

aat heb ik u liefgekregen, o schoonheid, zo oud en zo nieuw, laat heb ik u liefgekregen! En gij waart binnen en ik was buiten, en daar zocht ik u, en ik rende,
wanstaltig als ik was, op de schone dingen af die door u gemaakt zijn. Gij waart
bij mij en ik niet bij u. Ik werd ver van u gehouden door dingen die niet bestaan zouden
hebben, als ze niet in u bestaan hadden. Geroepen hebt gij, geschreeuwd en mijn
doofheid doorbroken; gestraald hebt gij, geschitterd en mijn blindheid verjaagd;
gegeurd hebt gij en ik heb ingeademd en snak nu naar u; geproefd heb ik en nu honger
en dorst ik; aangeraakt hebt gij mij en ik ben ontvlamd naar uw vrede
(Belijdenissen 10, 381).
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Om meer dan een reden kan het nuttig zijn Augustinus’ befaamde verslag van zijn
bekering tot het christendom te herijken en te beoordelen vanuit de ideeën over
geheugen, zintuigen en tijd, zoals deze door hemzelf in de Confessiones (Belijdenissen)
ontwikkeld zijn.
Allereerst kan opgemerkt worden dat niet alleen het bekeringsverhaal als zodanig
maar ook de psychologische introspectie die eraan ten grondslag ligt een belangrijke
rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de westerse notie van subjectiviteit en
innerlijkheid. En als men niet teveel let op het religieuze karakter van dit proces, dan
is het nog steeds een mensbeeld uit de Renaissance waarin de mens gezien wordt als
een introspectief individu, zoals dit in het leven geroepen is door Augustinus en
herontdekt door Petrarca, dat Augustinus een respectabele positie verleent in de
geschiedenis van de westerse beschaving.
De tweede reden om nog eens nader naar Augustinus’ Belijdenissen te kijken is
het feit dat over de plaats en aard van de bekering in Augustinus’ levensverhaal het
laatste woord nog niet gezegd is. Al te gemakkelijk wordt aangenomen dat het levensverhaal zoals Augustinus dat aan de lezer presenteert als verhaal op eigen benen kan
staan. In die optiek wordt er een geschiedenis verteld, die moeizaam begint met een
zondevolle jeugd en adolescentie, en gelukkig eindigt met de bekering tot het christendom, het visioen van moeder en zoon te Ostia en het gelukzalig sterven van Monnica.
De boeken die daarop volgen (boek 10 over het geheugen en boek 11 over de tijd,
waartoe wij ons hier zullen beperken) maken niet langer deel uit van dat verhaal. Zij
vormen veeleer een interessant object van onderzoek voor filosofen en theologen, die
daar inderdaad met verve hun tanden op hebben stukgebeten. Tot nu toe schort het
aan pogingen om de verhaallijn door te trekken naar de boeken over geheugen en tijd
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zoals het omgekeerd ook nog niet geprobeerd is om geheugen en tijd op hun beurt terug
te lezen in het verslag van Augustinus’ leven en bekering. Lezers hebben, met andere
woorden, in het algemeen de presentatie van het levensverhaal meer dan tien jaar post
factum als waarheidsgetrouw aangenomen. Daarbij hebben zij verzuimd te letten op
de potentieel explosieve elementen in het verhaal, waardoor de ‘betrouwbaarheid’ van
het verhaal met gemak kan worden opgeblazen. Het feit alleen al dat tijd en geheugen
onpeilbaar en ontoegankelijk zijn voldoet om Augustinus’ verslag van zijn bekering
van een zondig en zinloos bestaan tot een stabiel en religieus leven vanuit een retroperspectief uitermate wankel en wijkend te maken.
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Geheugen
Voordat we iets meer kunnen zeggen over de explosieve aspecten in Augustinus’ verhaal,
moeten we eerst meer weten over de betekenis van geheugen, eeuwigheid en tijd:
Wie zal het hart van de mens vasthouden, zodat het stil kan staan en zien, hoe de
eeuwigheid, die noch toekomst noch voorbij is, stilstaande de toekomstige en voorbije
tijden bestiert? Is mijn hand daartoe wel bij machte? Volbrengt de hand van mijn
mond door woorden zo’n groots werk (Belijdenissen 11, 13)?
Er zou geen enkele reden zijn zich zorgen te maken over de tijdsstroom en de ontoegankelijkheid van de eeuwigheid, ware het niet dat de eeuwigheid, vanwege haar
transcendente positie, geen deel uitmaakt van de tijd. Daartegenover staat weer het
feit dat de eeuwigheid als het ware de focus van de tijd is. Zij openbaart zichzelf in de
vorm van het heden waarin we leven en waarvan zowel het verleden als de toekomst
afhankelijk zijn. In de uitgebreide sectie over tijd in boek 11 probeert Augustinus deze
paradox van tijd en eeuwigheid op te lossen. Het heden als schaduw van de eeuwigheid
openbaart zich bijvoorbeeld in de ‘heelheid’ waarmee wij iets in ons geheugen kunnen
opslaan. In dat verband citeert Augustinus de beroemde hymne van Ambrosius Deus
creator omnium (‘God, schepper van het heelal’), die in zijn geheel in ons geheugen
aanwezig is maar die gefragmenteerd wordt door haar te zingen of te declameren.
Tijdens dat proces verkorten wij, ons bewegend van verwachting naar herinnering, de
toekomst en verlengen wij het verleden. Maar net zoals God en net zoals de eeuwigheid
gaat het gedicht als geheel ons bevattingsvermogen te boven, hoewel we het integraal
in ons geheugen koesteren.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het geheugen net zo onpeilbaar is
als de tijd. Het is in feite de bron waaruit tijd ontspringt, zich formeert en zich hult in
de vorm van verwachting, herinnering en vergetelheid.
En dan kom ik aan de velden en de weidse gebouwen van het geheugen, waar zich de
schatkamers bevinden met de talloze beelden, die daar van alle soorten waargenomen
dingen binnen zijn gebracht. Daar ligt ook alles opgeborgen wat wij met vergrotingen
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of verkleiningen of onverschillig welke wijzigingen van de door onze waarneming
aangeraakte dingen hebben gedacht, en ook alles wat er verder nog in bewaring is
gegeven of neergelegd, of voor zover het niet is opgezogen en bedolven door het vergeten (Belijdenissen 10, 12).
Alles wat wij weten en herinneren – en, zo moet daaraan toegevoegd worden, vergeten –,
weten, herinneren en vergeten wij als beelden die ooit onze geest zijn binnengekomen
door middel van zintuiglijke waarneming of als ideeën die reeds in onze geest aanwezig
waren. Maar precies zoals de tijd in zijn manifestatie als heden niet door de geest
gevat kan worden, zo blijft kennis van de wereld om ons heen en in onze geest zich
bewegen tussen verwachting, herinnering en vergetelheid. Er is geen punt of ogenblik
dat deze kennis als tegenwoordig vastgesteld kan worden, omdat herinnering nooit
de bodem van zijn eigen vergetelheid bereikt.
Deze augustijnse visie op tijd en herinnering heeft een aantal interessante gevolgen
voor het vertellen van verhalen, het herscheppen van het verleden.Ten eerste moet men
constateren dat, anders dan veel theologen en filosofen het graag zouden zien, het
moeilijk zo niet onmogelijk is aan Augustinus een vastomlijnde kennistheorie toe te
schrijven met een nauwkeurig bepaald subject (de menselijke geest) en een eenduidig
object (God). Iedere uiting, hetzij narratief, hetzij filosofisch, vormt als het ware ‘een
verhaal’ of ‘een gedicht’ dat verteld wordt in een proces van verlenging en verkorting,
van verwachting van de toekomst en herinnering van het verleden. Centraal in dat
proces staat het geheugen dat, naar analogie van het reciteren van Ambrosius’ hymne,
zowel het verleden als de toekomst ‘verwerkt’.

De zintuigen als verhalend beginsel in Augustinus’ Belijdenissen

Ten tweede moet worden opgemerkt dat de ongrijpbaarheid van het heden een
spanning gaande houdt, of, om het anders te zeggen, een dialectisch proces tussen
verleden en toekomst, dat gestuurd wordt door het geheugen. In Augustinus’ terminologie heet dat de distentio animi. Het betreft hier, anders gezegd, de geest die zich
uitstrekt om, al verwachtend en herinnerend, tot kennis te komen. Verleden en toekomst
hebben derhalve geen aparte status. Zij zijn extensies van het heden dat op zijn beurt
onophoudelijk herinnerd wordt door de geest. Daaruit volgt dat de geest, in wat voor
richting zij zich ook beweegt, uiteindelijk altijd zal functioneren als een herinnering
van het verleden. Augustinus laat er dan ook geen twijfel over bestaan hoe moeilijk
het is het heden, het hier en nu, present te maken niet alleen in de ‘split second’ dat
het zich manifesteert maar ook als het hier en nu binnen de vertelling. Er is immers
nauwelijks onderscheid te maken enerzijds tussen de vertelling zoals deze zich als
een soort gefabriceerd heden beweegt tussen verleden en toekomst, en anderzijds de
geest die verwacht, herinnert en vergeet.

De bekering van Augustinus,
door Marzio Ganassini (17de eeuw) in het Convento della Trinità te Viterbo (Roma).
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Tijd en eeuwigheid/Verwachting en herinnering
Als we beseffen dat ‘eeuwigheid’ voor Augustinus eigenlijk ‘tijd’ betekent zoals deze
behoort te zijn: een heden waarin verwachting en herinnering zijn geabsorbeerd, dan
zal het duidelijk zijn dat het oertype van de westerse autobiografie geen verhaal kan
zijn met een traceerbaar plot, met een ordentelijk begin en eind. Het effect van tijd in
zijn eigenlijke verschijningsvorm op Augustinus’ verhaal is veeleer dat het centrum uit
de vertelling lijkt weggenomen. Er is geen zelfanalyse, geen zelfkritiek, geen identiteitscrisis, geen bekering die op eigen benen kan staan, en zeker niet in de vorm van een
verhaal, omdat de narratieve inkleding van Augustinus’ verhaal wordt weggeblazen
door de explosieve en ongrijpbare aanwezigheid van een superieur geheugen, dat zich
op een kortere afstand bevindt tot tijd en eeuwigheid.
Het heeft dan ook weinig zin om zomaar te beweren dat Augustinus’ relaas in de
Belijdenissen gedragen wordt door het geheugen. De Belijdenissen zijn geen memoires.
Wat wij zien is een geheugen in actie dat probeert de dramatische en intrinsieke band
boven water te brengen waarmee het verbonden is met het heden, ook al blijft dat
heden zowel Augustinus als de lezer ontglippen.
Waarom dramatisch? Als ik nu overga tot het beschrijven van het drama dat
zich in de Belijdenissen afspeelt, zal ik mij niet in de eerste plaats richten op klassiek
dramatische scènes, zoals de bekering van Augustinus in de tuin te Milaan en de
dood van zijn moeder Monnica. Deze scènes symboliseren weliswaar het einde van
Augustinus’ zondige leven. Maar in boek tien wordt dit drama aangevuld door een
analyse van het hier en nu van de bekeerde bisschop ten tijde van het schrijven van
zijn ‘herinneringen’. Juist deze zelfanalyse is gebaseerd op een nader onderzoek van de
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onpeilbare dieptes van het geheugen en wordt afgerond met de bijna tragische evocatie
van de ongrijpbaarheid van de tijd. Deze opzet moet geenszins gezien worden als een
wending van het verleden naar het heden van het verhaal, als een solide basis voor
verdere beschouwingen. Daarvoor is de in de diepte borende kracht van geheugen en
tijd te groot en te destructief. Het drama van de Belijdenissen ligt veeleer in het feit dat
het hier en nu precies op het moment inbreekt dat het geheugen bezig is het verleden
verhalenderwijs te reconstrueren. Daarom moeten we preciseren wat we over het
geheugen schreven als een poging om de verwachting te transformeren tot een
immer uitdijend verleden. Onlosmakelijk verbonden als het is aan het heden kan het
eenvoudigweg niet beginnen bij een beginpunt in de tijd zoals Augustinus’ verhaal over
zijn leven lijkt te suggereren. De herinnering positioneert zich in feite bij het eigenlijke vertrekpunt: in het hier en nu van de wereld van de zintuigen. Of om het met
een parafrase van Proust te zeggen: in de Belijdenissen zien we Augustinus niet aan het
werk à la recherche du temps perdu, omdat hij zich niet in de luxe positie bevindt van een
auteur die op zijn gemak zijn verleden beziet en reconstrueert. Veeleer zien we hem
bezig met killing time: hij heroriënteert de verwachting naar de herinnering, op zoek
naar een heden temidden van een wijkende toekomst en een onpeilbaar verleden.
Geestelijke intuigen
Passen we nu het hier geschetste beeld van tijd en geheugen toe op Augustinus’ autobiografisch relaas in de Belijdenissen, dan is zoveel duidelijk: dat zal niet gaan via de
klassieke lijnen van narrativiteit en plot. Veeleer zullen we onze aandacht moeten
richten op de manier waarop Augustinus (zintuiglijke) beelden oproept, clustert en
verwerkt:
Maar wat heb ik nu lief, wanneer ik u liefheb? Geen schoonheid van een lichaam, geen
luister van de tijd, geen lichtglans die mijn aardse ogen lief is, geen heerlijke melodieën
van een gevarieerd gezang, geen aangename geur van bloemen, reukwerken en specerijen, geen manna en geen honing, geen ledematen die welgevallig zijn aan de
omhelzingen van het vlees: deze dingen zijn het niet die ik liefheb, wanneer ik mijn
God liefheb. En niettemin heb ik zo iets als een licht lief, zo iets als een stemgeluid,
zo iets als een geur en spijs en omhelzing van mijn innerlijke mens, daar waar voor
mijn ziel die lichtglans fonkelt, die door geen plaats bevat wordt, daar waar die klank
weerklinkt, die door geen tijd wordt weggerukt, daar waar die geur hangt, die door
geen wind verstrooid wordt, daar waar die smaak bestaat, die door geen gretig eten
wordt verminderd, daar waar die omhelzing wordt gegeven, die door geen verzadiging
losraakt. Dat is het wat ik liefheb, wanneer ik mijn God liefheb (Belijdenissen 10, 8).
Kunnen we deze passage alleen maar lezen als de uitdrukking van een verinnerlijkte
en ontmaterialiseerde ervaring van goddelijke liefde? Of om het filosofischer te stellen,
zien we hier een christen-platonist aan het werk die de wereld van doxa reduceert tot
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De dood van Augustinus,
door O. Nelli (1375–1444/50).
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de onaanraakbare dimensies die erachter schuil gaan? Hoe dat ook zij, de sterke band
tussen het gebied van het geestelijke enerzijds en geheugen en tijd anderzijds maakt
Augustinus’ evocatie van de ideale/ideële werkelijkheid veel waziger en onzekerder
dan welk platoons universum dan ook.
‘Als ik u bemin, wat bemin ik dan?’ In dit verband wil ik nogmaals wijzen op het
belang van geheugen en tijd. De God tot wie Augustinus zijn Belijdenissen richt, is
buiten bereik net zoals de eeuwigheid, net zoals het heden, net zoals het geheugen en
net zoals de geest. Het lijkt welhaast onmogelijk een beeld van zo’n wijkend complex
te maken dat men als het ware vast kan houden zoals men met de materiële zintuigen
tast, proeft en voelt. Tegelijk maakt deze passage duidelijk dat op een of andere manier
de zintuigen, hoe geestelijk ook, toegepast op het goddelijke, met zo’n immense
intensiteit terugkeren dat zij de geest prikkelen om zich in herinnering te roepen,
niet wat dichtbij is maar wat begraven is in vergetelheid: God, het zelf. De geestelijke
zintuigen moeten dan ook niet louter gezien worden als een soort immateriële duplicatie
van de fysieke zintuigen maar moeten als het ware teruggesluisd worden naar hun
oorspronkelijke positie. Immaterieel zijn ze zeker, maar dat betekent niet dat zij in
hun nieuwe hoedanigheid niet in staat zouden zijn hun plicht te doen, namelijk, in
de geest van de lezer of beschouwer de verborgen en vergeten herinneringen aan tijd
en eeuwigheid op te wekken. Augustinus gebruikt het geheugen om tijd te creëren,
en tijd om de geest te activeren zowel voorwaarts als achterwaarts. Tijdens dat proces
verliest hij geen moment zijn einddoel uit het oog: om ‘het hart vast te houden en het
stabiliteit te geven’.
Op zichzelf behoeft het begrip ‘geestelijke zintuigen’ niet controversieel te zijn.
Want zoals het geval is bij ieder verslag van zintuiglijke ervaring, is het duidelijk dat,
zodra wij de zintuiglijke wereld niet meer daadwerkelijk ervaren, klank, geur en dergelijke verdwenen zijn. Wij kunnen er alleen nog maar over denken in de stilte van
onze geest en vervolgens dat herinneringsproces weer veruiterlijken door erover te
praten of te schrijven. Het valt
niet te ontkennen dat praten precies datgene is wat Augustinus
doet in de Belijdenissen. De vraag
die daarbij rijst is hoe de zintuigen, geestelijk of niet, zijn relaas
structureren, met andere woorden: hoe Augustinus de zintuiglijke ervaring zoals deze in het
bovenstaande citaat geëvoceerd
wordt aan het geheugen verbindt.
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Geestelijke ervaring
Na zijn analyse van het geheugen richt Augustinus zich op zijn huidige bestaan en
werpt de vraag op hoe het met hem elf jaar na zijn bekering gesteld is. Wat heeft hij
bereikt in de tussentijd? Hoe ‘geestelijk’ is zijn ervaring van de wereld om hem heen en
in hemzelf, waar hij vroeger overliep van passie voor al het zintuiglijke? Het resultaat
van de zelfanalyse die nu volgt is nogal ontluisterend. Toegegeven, hij leidt een eerbiedwaardig bestaan als bisschop en zijn hoofd is vol bijbelse en devote taal. Maar hoe
staat het met de zintuigen? Nog steeds houdt hij van eten en drinken. Nog steeds
moet hij denken aan seks en is hij niet vrij van natte dromen; dat is een situatie die
niet de indruk geeft dat we hier iemand voor ons hebben die zichzelf in de hand
heeft. De aanlokkelijkheid van parfums mag een geringer probleem zijn, maar daar
staat weer tegenover dat de ‘genietingen van de oren’ problematisch blijven, ondanks
het feit dat ze ‘getemd’ zijn vergeleken met vroeger:
Tegenwoordig is het zo, dat ik in klanken die door uw woorden worden bezield, enige
bevrediging vind – ik moet het erkennen – wanneer ze met een mooie, geschoolde stem
gezongen worden. Deze bevrediging gaat overigens wel niet zo ver, dat ik erin blijf
steken; wanneer ik wil, verhef ik er mij boven. Niettemin, wanneer die klanken enkel
door de gedachten waar ze hun leven aan ontlenen toegang bij mij krijgen proberen ze
in mijn hart een plaats van een zeker aanzien te bezetten, en dan kost het mij moeite
er hun een toe te wijzen die met hun waarde overeenkomt (Belijdenissen 10, 49).
Het komt niet als een verrassing dat de geschoolde retor Augustinus zich nog maar
steeds met moeite aan de betovering van de taal kan onttrekken. Maar meer nog dan
de verleidingen van geluid en taal is het visuele een bron van zorg. Daarbij moeten we
wel bedenken dat taal en visualiteit bij Augustinus nauw met elkaar verbonden zijn.
Sterker nog, het visuele is het culminatiepunt van de andere zintuigen.
We zeggen immers niet: ‘Hoor eens wat er glanst!’of ‘Ruik eens wat het schittert!’ of
‘Proef eens wat het blinkt!’ of ‘Voel eens wat het fonkelt!’. Dát zijn namelijk allemaal
dingen waarvan we zeggen dat ze gezien of bekeken worden (Belijdenissen 10, 54).
In een fascinerende passage toont Augustinus aan hoe zijn aandacht afgeleid kan
worden door de kleinste, op het oog ongevaarlijke details van het dagelijks leven:
Overigens, in hoeveel nietige, onbeduidende dingen onze nieuwsgierigheid iedere dag
bekoord wordt en hoeveel keren wij dan struikelen: wie kan dat uittellen? Hoe vaak
beginnen wij met zogenaamde inschikkelijkheid tegenover vertellers van onbenullige
verhalen – we moeten de zwakke broeders niet voor het hoofd stoten! – maar luisteren
wij daarna allengs met genoegen toe. Een hond die een haas achterna rent: wanneer
het in de spelen gebeurt, ben ik niet meer bij de toeschouwers maar als ik er buiten
op het veld toevallig langskom, houdt die jachtvertoning mij misschien wel van een
belangrijke overdenking af en trekt ze mijn aandacht op zich: ze dwingt mij van mijn
weg af te wijken, niet met het lichaam van mijn rijdier, maar met de neiging van mijn
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Geheugen in actie
Observeren wij de gerijpte bisschop meer dan tien jaar na zijn bekering nadenkend
over zijn leven als een vervolg op het eerdere verslag van zijn verleden. De status van
dat verslag uitmondend in de bekering in de tuin van Milaan wordt aanzienlijk verzwakt
door het feit dat het heden in principe geen vastere grond onder de voeten biedt dan het
verleden. Maar wat is dan precies het verband tussen Augustinus’ poging zijn verleden
te construeren en het wankele perspectief van waaruit hij leeft op het moment dat hij
zijn relaas vormgeeft?
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hart. En maakt gij mij dan niet spoedig opmerkzaam op mijn zwakheid en maant gij
mij niet om datgene wat ik zie als uitgangspunt te nemen en door een of andere overweging opwaarts te klimmen tot u, of om het hele geval van mij af te zetten en verder
te gaan, dan geef ik mij over aan domme onbenulligheid. En gebeurt het ook niet vaak,
dat ik in huis zit en dat mijn aandacht dan wordt getrokken door een hagedis die vliegen
vangt of door een spin die ze omwikkelt als ze in zijn web vastraken? Het zijn wel
kleine diertjes, maar neemt dat soms weg dat er hetzelfde aan de hand is? Ik ga ervan
uit om u te prijzen, de bewonderenswaardige schepper en ordenaar van alle dingen,
maar dat is niet de reden waarom ik aandachtig begin te zijn. Snel weer opstaan is iets
anders dan niet vallen! En van zulke dingen is mijn leven vol. Ik heb maar één hoop:
uw overgrote barmhartigheid. Wanneer immers ons hart een vergaarplaats wordt van
dat soort dingen en wanneer het de overvloed van onbenulligheid in drommen met
zich meedraagt, dan heeft dat ook ten gevolge dat onze gebeden vaak onderbroken en
gestoord worden; dan wordt voor uw aangezicht, terwijl wij de stem van ons hart naar
uw oren richten, dat grote gebeuren afgebroken door onnozele gedachten die ons ik
weet niet waarvandaan overvallen (Belijdenissen 10, 57).
Nu bestaat er in de geschiedenis een traditie van zogenaamde ‘geestelijke oefeningen’,
waarin de door Augustinus’ beschreven onzekerheden in kaart gebracht, gebundeld en
geherstructureerd zouden kunnen worden. Deze traditie loopt van de woestijnvaders
tot en met Ignatius van Loyola. Maar hoezeer elementen van geestelijke oefening bij
Augustinus ook een rol spelen, één belangrijk aspect ontbreekt. Anders dan zijn (vaak
monastieke) collega’s en anders dan Ignatius gelooft hij niet in de mogelijkheid door
middel van wat voor procédé dan ook ooit meester te worden van zijn eigen gedrag en
beleving. Daarvoor is zijn leven, zowel voor als na zijn bekering, te onzeker en daarvoor
is de bedreiging van het heden in de vorm van de ‘directe’ zintuiglijke ervaring te
bedreigend. En dat niet alleen. Nog verontrustender is het feit dat zijn nieuw bestaan,
dat zo vast verankerd lijkt in God, een tweesnijdend zwaard blijkt te zijn. Zijn onrustige
hart mag rust gevonden hebben in God. Maar geen set van beelden, hoe gezuiverd ook,
is in staat het feit te versluieren dat de God in wie rust gevonden is even ongrijpbaar
blijft als de geest die Hem zoekt.
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‘Geheugen in actie’: zo heb ik eerder de essentie van de Belijdenissen gekarakteriseerd. Maar hoe krijgt dat geheugen vorm? En wat is de bijdrage van de zintuigen in
dit proces? En hoe kan de rol van de zintuigen verzoend worden met de verhaalstructuur van de Belijdenissen én met de interruptie daarin van het heden?
Laten we nogmaals een blik werpen op de bisschop, zittend in zijn kamer terwijl
zijn blik gevangen wordt door een hagedis die vliegen vangt. ‘Gevangen’ is het juiste
woord, want dat is precies wat de zintuigen de ziel aandoen. Anders dan men zou
verwachten van iemand die zo gespecialiseerd is in de recherche du temps perdu, zetten
de zintuigen bij Augustinus geen keten van herinneringen in beweging. Zijn hagedis
lijkt in geen enkel opzicht op de ‘madeleines’ van Proust. Zintuiglijke indrukken
nemen veeleer de ziel gevangen. Zij leggen haar vast op een wijze die niet past bij het
hooggestemde ideaal van de zoektocht naar God en de ziel. Tegelijkertijd zijn zij
alomtegenwoordig, zij het eerder als momenten van terugval, gesymboliseerd door de
momentane afleiding door de hagedis, dan als een dramatische terugkeer tot het
oude bestaan van zintuiglijk genot.
Als men even niet let op de christelijk-religieuze connotatie die in de lezing van
de Belijdenissen altijd zo dominant is geweest, kan men Augustinus’ probleem als volgt
onder woorden brengen: Hoe komt het dat wij aangetrokken worden door zintuiglijke
ervaring? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met ons als we naar de spelen gaan en één worden
met het schouwspel en met de massa, ook al zijn we het circus of theater binnengegaan
met de stoïcijnse intentie om afstand te bewaren? Als we ons vervolgens realiseren dat
een antwoord op deze vraag niet simpelweg ligt opgesloten in het christelijk vocabulaire
van zonde en verlossing en evenmin in een heidens-stoïcijnse opvatting over een zelfgenoegzame ziel, en nog minder in een eenvoudige aanname van een platoons rijk
der ideeën, dan hebben we een probleem.
Het geheugen is opnieuw de sleutel tot de oplossing van deze raadsels. Het verschaft de geest toegang tot de onmeetbare en onpeilbare velden der herinnering. Het
ontdooit als het ware het bevroren beeld van de hagedis, de momenten van terugval
van de geest waarop deze gevat wordt en vervreemd van zijn eigen innerlijk. Uit het
schimmenrijk van zelfvergetelheid wordt het zelf teruggeroepen tot kennis van zichzelf en de schepping:
En dan gaan de mensen er op uit om met verbazing te kijken naar hoge bergtoppen,
naar de machtige golven van de zee, naar de brede stromen van de rivieren, de wijdheid
van de oceaan en de banen van de gesternten, maar voor zichzelf hebben ze geen
aandacht... (Belijdenissen 10, 15).
Laat heb ik u liefgekregen
Bij wijze van conclusie zou ik willen wijzen op het revolutionaire karakter van
Augustinus’ relaas van zijn leven in heden en verleden. Als ik het echter hierbij zou
laten, dan zou ik er terecht van beschuldigd kunnen worden dat mijn lezing van
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Augustinus’ bekering en de naweeën ervan weinig meer om het lijf heeft dan dat de
wereld van de zintuigen voorzien zou worden van een spirituele en religieuze laag.
Evenmin zou het mogelijk zijn in de prachtige passage over de geestelijke zintuigen
als uitdrukking van de liefde voor God iets anders te zien dan een vergeestelijkte en
ijlere verdubbeling van de wereld van de zintuigen zelf.
Laat ik nog één keer naar de klank van Augustinus’ taal terugkeren en het
openingscitaat met het beroemde sero te amavi (‘laat heb ik u liefgekregen’) herlezen:
Laat heb ik u liefgekregen, o schoonheid, zo oud en zo nieuw, laat heb ik u liefgekregen!
En gij waart binnen en ik was buiten, en daar zocht ik u, en ik rende, wanstaltig als ik
was, op de schone dingen af die door u gemaakt zijn. Gij waart bij mij en ik niet bij u.
Ik werd ver van u gehouden door dingen die niet bestaan zouden hebben, als ze niet
in u bestaan hadden. Geroepen hebt gij, geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken;
gestraald hebt gij, geschitterd en mijn blindheid verjaagd; gegeurd hebt gij en ik heb
ingeademd en snak nu naar u; geproefd heb ik en nu honger en dorst ik; aangeraakt
hebt gij mij en ik ben ontvlamd naar uw vrede (Belijdenissen 10, 38).
Wat betekent dat precies: ‘laat heb ik u liefgekregen’? Zoveel kunnen we daar nu wel
over zeggen: de notie van tijd verhindert dat deze passage op een eenvoudige, devote
manier gelezen kan worden. In de Belijdenissen heeft Augustinus het verhaal verteld
over zijn leven tot aan zijn bekering. Daarover kan geen twijfel bestaan. In de gedaante
van een ongrijpbare lichtflits slaat het heden echter terug, altijd en overal. Het ‘laat’ is
de flauwe en weldadige echo van die flits, in tegenstelling tot wat het lijkt te zijn: een
waardering in termen van tijd en ruimte. In dat geval zou het ‘slechts’ een herinnering
aan een ver verleden zijn, maar als echo van het heden sluist het de geestelijke zintuigen
terug naar hun oorsprong. ‘Laat’ betekent voor Augustinus het zitten in zijn kamer
terwijl zijn blik gevangen wordt door een hagedis die vliegen vangt; het is Augustinus
die terugvalt in de wereld van de zintuigen. Want ‘snel weer opstaan is iets anders
dan niet vallen’. ‘Laat’: net zoals de bekering zelf is Augustinus’ hele leven één groot
uitstel, één grote vertraging, een voortdurende verwachting van dit ‘laat’ gebeuren.
Maar wat is één heel leven? Anders dan op het eerste gezicht lijkt, is Augustinus,
omdat hij zich beweegt tussen ‘opstaan’ en ‘niet vallen’, de meester van het hier en nu,
het binnendringen van het heden in de immer uitdijende en immer krimpende activiteiten van herinnering en verwachting. Om deze dynamiek goed te pakken te krijgen
moeten we eigenlijk op een verticale manier lezen zodat de bitterzoete dimensies van de
tekst aan het licht komen. Slechts in het ondeelbare ogenblik tussen deze uitdijingen
en inkrimpingen kan een glimp opgevangen worden van het heden, de vastheid, de
waarheid en schoonheid waar Augustinus naar op zoek was en die hij al belijdend
heeft geëvoceerd.
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God verbiedt u niet het geschapene te beminnen, maar wel het zo te
beminnen alsof daarin uw uiteindelijk geluk gelegen zou zijn. Waardeer
het geschapene en prijs het. Zo zult u de Schepper beminnen. Nemen we
als voorbeeld een jongen die voor zijn vriendin een ring heeft gemaakt,
waarbij zij blijk geeft meer te houden van de ring die ze kreeg, dan van de
jongen die de ring voor haar had gemaakt. Verraadt dan haar voorkeur
voor het geschenk van haar vriend eigenlijk geen overspelig hart, ook al
houdt zij van dat geschenk? Zij hecht weliswaar waarde aan hetgeen haar
vriend haar geschonken heeft, maar men
vraagt zich terecht af wat het voor een
vrouw is die zegt: ‘Aan deze ring heb ik
genoeg, zijn gezicht wens ik niet meer te
zien.’ Wie zou zo’n harteloosheid niet
afschuwelijk vinden en als een soort overspel beschouwen? Men bemint goud in
plaats van een mens, een ring in plaats
van een partner. Als een meisje werkelijk
meer van die ring houdt dan van haar jongen, en wel de ring wil maar hem niet
meer wenst te zien, dan is dit geschenk
niet langer een onderpand dat hen dichter
bij elkaar brengt, maar een bron van verwijdering. De jongen gaf dit bewijs van
zijn liefde immers alleen met de verwachting daarin zelf bemind te worden.
Zo heeft God u de hele wereld geschonken. Bemin dus degene die haar voor u
heeft gemaakt.
(uit: In epistolam Iohannis ad Parthos tractatus decem 2, 11)

Augustinus (15de eeuw).

joost van neer

Augustinus, man van het volk

N

Augustinus’ preken
Het zijn dus vooral Augustinus’ preken die hem in brede kring bekendheid gaven als
‘man van het volk’. Iedereen, dus ook de gewone man of vrouw, overtuigen van het
nut van het christelijke geloof was zijn hoogste doel.
De retor in hem bleef er altijd genoegen aan beleven om zijn toehoorders moeilijke
kwesties voor te leggen, die hij vervolgens samen met hen op zijn eigen associatieve,
maar altijd gedegen manier steeds weer glashelder wist te verklaren. Daarbij spaarde
hij zichzelf en zijn publiek noch inhoudelijk noch fysiek. De wisselwerking in dit
soort preken, die vaak voortkwam uit de al dan niet gespeelde dialoog tussen hemzelf
en zijn publiek, veroorzaakte bij Augustinus een bepaalde spanning, die hem tot de
toppen van zijn kunnen bracht.
In andere preken behandelde hij afzonderlijke bijbelverzen en moest hij weer de
grammaticus spelen die hij ooit was. Het resultaat was dan een aaneenschakeling van
verschillende min of meer afgeronde sub-preken. Voorbeelden van dit soort preken
zijn de preken over de zaligsprekingen en het onzevader.
Verondersteld wordt dat Augustinus tijdens zijn lange loopbaan tenminste zesduizend preken heeft gehouden. Daarvan zijn er ongeveer zeshonderd overgeleverd.
Op grond van de lengte van deze preken neemt men aan dat ze van een paar minuten
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a zijn bekering in 386 brak Augustinus zijn carrière als retor af om zich volledig
te kunnen wijden aan het christelijke geloof. Een jaar later liet hij zich dopen.
In 391 werd hij tot priester gewijd en in 395 tot bisschop. Ondanks de hang
naar een beschouwende levenswijze vervulde hij beide ambten met groot enthousiasme en bleef hij zich vol vuur inzetten om de eenheid en de vrede binnen de kerk te
bewaren of te herstellen. Zijn gemakkelijke omgang met mensen van alle rangen en
standen vormden een belangrijke bijdrage tot zijn succes.
Kwalificaties als ‘man van het volk’ had Augustinus echter vooral te danken aan
zijn reputatie als predikant. Niet alleen zijn klassieke opleiding, maar ook zijn talent
en zijn ervaring en bekendheid als retor en denker kwamen hem hierbij goed van
pas. Al meteen na zijn priesterwijding onderrichtte en preekte Augustinus immers
‘in alle vrijmoedigheid het woord van het heil in beperkte kring en in het openbaar,
thuis en in de kerk’, schrijft zijn vriend en biograaf Possidius. Zo leverden zijn
enthousiaste preken hem al vroeg een grote populariteit op. Maar vooral vanaf het
moment dat hij tot bisschop werd gewijd, zou zijn ster als predikant alleen nog maar
blijven rijzen. In de woorden van Possidius: ‘Als bisschop verkondigde hij het woord van
eeuwig heil met nog meer inzet, ijver en gezag, en nu niet langer in één enkele streek,
maar overal waar hij gevraagd werd om te komen spreken. Levendig en onvermoeibaar
kweet hij zich van die taak.’ (Possidius, Vita sancti Augustini 9)
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tot enkele uren moeten hebben geduurd.
Als daarbij in aanmerking wordt genomen dat alleen de bisschop gezeten was
– de toehoorders bleven staan – zegt dit
veel over de belangstelling en het geduld
van het kerkpubliek in Augustinus’ tijd,
maar nog meer over de manier waarop
de bisschop zijn publiek probeerde te
boeien. Augustinus wist als geen ander
dat zijn preken in de kerk van Hippo
moesten kunnen opwegen tegen de spelen in het amfitheater. Het was heel simpel: preekte hij niet interessant genoeg,
dan bleven de mensen weg. Zijn preken,
zeker de langere, kregen daarom meer
dan eens het karakter van een conferentie, waarbij ook een verfijnd soort intellectuele humor een plaats kreeg toebedeeld.
In deze bijdrage staat een voorbeeld
van Augustinus’ preekstijl centraal. In
Sermo 53 worden de zogenoemde zaligsprekingen (Mt 5, 3–10) toegelicht. Om
zich als ‘man van het volk’ te kunnen
manifesteren maakt Augustinus hierbij
op een subtiele manier gebruik van
humor.
Humor en lach
Van oudsher speelt het verschijnsel
humor een belangrijke rol in de menselijke communicatie. Humor is iedere
boodschap die bedoeld is om een lach op
te wekken. Humor wordt altijd in het
hoofd gedecodeerd en moet dus intellectueel van aard zijn. De grondslag voor de
humor wordt gevormd door vrolijkmakende tegenstrijdigheden. De spreker
die optimaal gebruik wil maken van de
mogelijkheden die de humor hem biedt,
dient niet alleen in staat te zijn om aan

Augustinus en zijn discipelen.
Augustinus wordt door Monnica naar
school gebracht.

Augustinus, man van het volk

te voelen welke tegenstrijdigheden de toehoorder aan het lachen maken, maar ook op
welke manier hij ermee moet omgaan om dit effect te bereiken. De toehoorder die met
de aldus toegepaste humor in aanraking komt, bouwt op grond van de genoemde
tegenstrijdigheden een emotionele spanning op, die hij vervolgens ontlaadt. Deze
ontlading geschiedt door middel van hilariteit, een mentaal lustgevoel dat zich uit in
fysiek gelach.

De humor in de Oudheid – de Romeinen
Het onderscheid tussen verfijnde en uitgelaten humor namen de Romeinen van de
Grieken over. Aanvankelijk gebeurde dat vooral op het gebied van het toneel, later ook
in de retorica. Vanwege hun praktische instelling zagen ze niet alleen de gevaren,
maar ook de voordelen die de humor hun kon bieden. De eerste Romein die de humor
daarom systematisch onder de aandacht bracht, was de redenaar en filosoof Cicero.
In het tweede boek van zijn De oratore behandelde hij de (verfijnde) humor in het
licht van de mogelijke gunstige effecten ervan op het overredingsproces binnen de
gerechtelijke redevoering. Daarbij stelde hij niet alleen dat humor het nuttige met het
aangename verenigt, maar ook dat hij uit eigen ervaring wist dat de humor in vele
zaken een gunstige rol speelt. In zijn De officiis beschreef hij de twee soorten humor
ongeveer als volgt, waarbij hij tegelijk een maatgevend begrippenapparaat vormde:
‘Er zijn twee vormen van humor, de ene eerloos, onbeschaamd, aanstootgevend en
smerig, de andere elegant, beschaafd, edel en geestig; niet alleen Plautus en de Oude
Komedie van Athene, maar ook de boeken van de Socratische filosofen staan vol met
de tweede soort’ (1, 104). Er bestaat dus een vorm van humor die geen grenzen kent,
naast een soort die de grenzen van het welvoeglijke nooit zal overschrijden. De laatste

145
hermenevs lxxiv/ii

De humor in de Oudheid – de Grieken
Hoewel humor een algemeen-menselijk verschijnsel is, is hij in de loop van de
geschiedenis altijd omstreden geweest. Beschouwden de meeste mensen humor als
een gezonde vorm van ontspanning, critici zouden nooit aflaten parallellen te trekken
tussen humor en allerlei andere verschijnselen waarbij er sprake is van spanning en
ontlading in de vorm van lustgevoelens, zoals seksualiteit en machtswellust: iemand
die lachte, had zichzelf niet in de hand. Aristocratische Griekse filosofen die hier grote
gevaren in zagen, propageerden weliswaar, in de persoon van Plato bijvoorbeeld, geen
absolute onthouding maar wel een strenge ingetogenheid op het gebied van de uitgelaten
humor. Aristoteles betoonde zich al milder. In zijn ogen onderscheidde de lach als
ontspanningsmechanisme de mensen van de dieren. Maar de ware, verfijnde humor
was uitsluitend het domein van de hogere klassen, omdat die een grotere ingetogenheid
gewend waren. Toch stond hij niet afwijzend tegenover een grap op zijn tijd, mits die
betamelijk was. De uitgelaten vorm van humor werd door de Grieken vooral verbonden
met professionele grapjassen die uitsluitend actief mochten zijn op feesten, en die tot
een heel andere stand behoorden.

Augustinus, man van het volk

wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor milde en opbouwende kritiek binnen eenzelfde
stand van vrijgeborenen en past ook uitstekend bij het (verfijnde) toneel. Uit de praktijk
van Cicero’s redevoeringen valt af te lezen dat hij zich graag van de verfijnde humor
bediende, zonder overigens zover te gaan dat hij voor een entertainer werd versleten.
In het zesde boek van zijn De institutione oratoria behandelde ook de retor
Quintilianus, duidelijk geïnspireerd door Cicero, de verschillende aspecten van de
humor. Ook Quintilianus zag vele voordelen in een goed gedoseerd humorgebruik
binnen de redevoering, aangezien die ‘door de rechter aan het lachen te maken sombere
emoties doet oplossen, niet zelden zijn aandacht afleidt van de feiten of deze soms
juist vernieuwt, en hem opfrist uit verveling of afmatting’ (6, 3, 1). Humor was dus een
belangrijk hulpmiddel om mensen met een starre houding te ontspannen, onoplettende
mensen wakker te schudden, en mensen die op alle slakken zout leggen, af te leiden. Tot
zover de klassieke heidense traditie.
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De humor in de Schrift
Naast de klassieke heidense traditie was ook de Schrift geleidelijk aan een steeds grotere
invloed gaan uitoefenen op Augustinus’ geestelijke ontwikkeling. Uiteindelijk zou zij
zelfs zijn belangrijkste bron van inspiratie worden en zijn hele oeuvre doordrenken,
hoewel Augustinus nooit los zou komen van de klassieke traditie. Het is bijna ondoenlijk
om te achterhalen welke positie de humor en de lach in de Schrift bekleden, aangezien
we bij de bijbelse schrijvers – anders dan bij de klassieke heidense auteurs – niet
terecht kunnen voor theoretische beschouwingen. De enige mogelijkheid om er een
glimp van te kunnen opvangen ligt in een analyse van de praktijk. Zo zijn er niet alleen
vele woordspelingen aanwijsbaar, maar ook een kort onderzoek naar het voorkomen van
enige woorden die naar de humor en de lach verwijzen, toont aan dat de houding van
bijbelse auteurs tegenover deze verschijnselen – hoewel de Schrift geenszins koketteert
met humor – gelijkenis vertoont met die van de klassieke heidense auteurs.
Humor bij Augustinus
Augustinus – de grondlegger van een nieuwe, christelijke, retorica – bediende zich
met enige regelmaat van de verfijnde humor. Voor uitgelaten humor was er bij hem,
in ieder geval op schrift, geen plaats. Daarvoor was hij te zeer een kind van zowel de
klassieke heidense traditie, als van de bijbelse, twee tradities die samen een machtig
corpus van teksten vormden, dat hij tot in de finesses kende. Het is meteen duidelijk
wat Augustinus met het woord ridere en alle afleidingen ervan (zoals deridere en irridere)
op het oog heeft: niet zozeer het humoristische, als wel het belachelijke, of liever: via
het humoristische het belachelijke. Lachen staat voor redeloosheid.
Toch is er bij Augustinus wel degelijk authentiek gelachen, maar wel altijd om
gevallen van verfijnde humor. In Augustinus’ oeuvre kunnen we zowel met de theorie
als met de praktijk van de humor kennismaken. Voorbeelden van de praktische toe-
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passing van de humor treffen we aan op verschillende plaatsen in zijn preken en
verhandelingen, de neerslag van zijn theoretische visie vinden we onder meer in De
catechizandis rudibus en De doctrina christiana. Bij het lezen van zijn preken merken we
al snel hoe goed Augustinus ermee weet om te gaan: professioneel, dus goedgedoseerd
en toch spontaan. De achterliggende gedachte hierbij is zijn stelling dat het enthousiasme
van de predikant altijd op zijn toehoorders overslaat, maar dat het in bepaalde gevallen
geen kwaad kan of zelfs noodzakelijk is om dit algemene gevoel van opgetogenheid
aan te dikken met een vleugje humor, nooit vrijblijvend maar altijd in de lijn van het
onderwerp, en nooit kluchtig maar altijd verfijnd.
In Augustinus’ visie hoeft de ware humor geen aanzet te zijn tot hartelijk lachen,
maar dient hij een verlengstuk te zijn van het enthousiasme. ‘Wij worden overigens
zeker met veel meer genoegen aanhoord wanneer wij ook zelf genoegen in die bezigheid
vinden: juist door ons genoegen wordt de gang van ons betoog beïnvloed en gaat het
vlotter en aangenamer lopen’, zegt hij (cat. rud. 4). Raken de toehoorders toch vermoeid,
dan kan de humor hulp bieden: ‘Zodra wij dat merken, moeten wij hen opmonteren
door iets vrolijks te zeggen, in de lijn van het onderwerp’ (cat. rud. 19). Dit vrolijke
staat bij Augustinus op één lijn met het prikkelende: ‘We kunnen ook iets vertellen
dat verwondering of verbazing wekt’ (cat. rud. 19). ‘Niemand betwijfelt dat men liever
inzicht verwerft via vergelijkingen en dat het veel prettiger is iets te vinden wat men
met enige moeite heeft gezocht’ (doctr. chr. 2, 13). Iets wat verwondering of verbazing
wekt, kan volgens de definitie van humor de lachlust opwekken.
Het kan daarbij om een woordspeling gaan, maar ook om een in een langere
passage ontwikkelde prikkelende gedachtegang. Hoewel humor en gelach een sociaal
karakter hebben – ‘Niemand lacht gemakkelijk als hij alleen is’, schrijft Augustinus –
kan het voorkomen dat iemand een hilariteitsontlading heeft als er niemand bij is:
‘Maar toch gebeurt het wel dat mensen in volstrekte eenzaamheid, zonder dat er
iemand anders bij is, door lachen overmeesterd worden wanneer zich aan hun zinnen
of hun geest iets bijzonder lachwekkends voordoet’ (conf. 2, 17). Toch werkt humor
het best in groepsverband. Een voorbeeld hiervan vinden we in De beata vita (3, 19):
‘De anderen begonnen te lachen, omdat ze er door hun bijvalsbetuigingen ingelopen
waren. Maar moeder bleef lange tijd verbijsterd zitten en verzocht me toen voor haar
dit punt, dat ik omwille van het dwingende karakter van de conclusie zo ingewikkeld
naar voren had gebracht, met een heldere uitleg te ontwarren en duidelijk te maken.’
Juist het feit dat Monnica niet meelacht, laat zien dat dit een onlogische situatie is.
Opvallend is dat de echte lach, zoals die in deze citaten wordt beschreven, in
tegenstelling tot de verfijnde humor, in de latere werken niet meer voorkomt. Toch
worden de woorden ridere en iocari en hun afleidingen ook in de latere werken nog vaak
gebruikt. Maar de betekenissen die ze dan krijgen, liggen dan helemaal in de lijn van de
Schrift en in die van Augustinus’ traditionele basisopvatting over de lach. Augustinus
brengt de fysieke lach heel vaak met dwaasheid in verband, een aberratie die tot een

Augustinus overhandigt zijn Regel en spreekt met het kindje Jezus; B. Gozzoli (1465).
vorm van humor kan leiden. De ultieme lach heeft echter niets met humor uit te staan.
Men kan hem in dit leven niet eens kennen, want hij ligt in het leven dat komen gaat.
Uit deze gedachte vloeit voort dat alle lachen in dit leven onecht is en op redeloosheid
wijst, en dus maar beter kan worden vermeden.
De zaligsprekingen
In Sermo 53 licht Augustinus de zaligsprekingen uit Matteüs 5, 3–10 toe. Vanwege het
opsommende karakter van de zaligsprekingen bestaat deze preek uit een aaneenschakeling van verschillende sub-preken. Ook binnen deze sub-preken vallen er vaak
weer zelfstandige elementen te isoleren. Zo legt Augustinus in deze preek de nadruk
op de zesde zaligspreking (Mt 5, 8: Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen
God zien). Ruim de helft van deze preek gaat hierover. Binnen deze sub-preek vormen
de capita 12–14 een wat langer zelfstandig element waarin Augustinus de Carthaagse
– en dus wellicht in vergelijking met die van Hippo ook hoger opgeleide – gelovigen
niet zonder humor probeert duidelijk te maken dat ze zich God niet antropomorf
mogen voorstellen.
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Het aangezicht van God (Sermo 53, 12)
‘Maar wat doet dat geloof hier en nu? Welk effect sorteert het hier en nu met zoveel
getuigenissen uit de Schriften, met zoveel verschillende interpretaties en met zo’n
verscheidenheid en overvloed aan aansporingen? Toch alleen maar dat we door
middel van een spiegel zien, in een raadsel, en pas later van aangezicht tot aangezicht?
Nee, associeer bij die spiegel nu niet meteen dat wat u in de spiegel denkt te zien: het
aangezicht van uw lichaam! Wat u ziet, is de weerspiegeling van het aangezicht van
uw hart. Dwing uw hart om om aan goddelijke dingen te denken, zet het onder druk,
laat zien wie er de baas is. Verwerp alles wat er aan gedachten in u opkomt en wat u
aan een lichaam doet denken. Kunt u nog niet zeggen: “Dit is iets goddelijks”? Zeg dan
tenminste: “Dit is in ieder geval níét iets goddelijks.” Zal er ooit een moment komen
waarop u kunt zeggen: “Dit is God?” Nee, niet eens als u Hem ziet, want wat u dan
ziet, is niet in taal te vangen. Als het wel in taal te vangen was, dan zou het God niet
zijn. De apostel Paulus vertelt dat hij werd weggerukt naar de derde hemel en dat hij
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Hoewel de zaligsprekingen gemakkelijk lijken, zijn ze het niet, althans niet
onmiddellijk. Aangezien mensen geneigd zijn om alles wat ze horen, letterlijk op te
vatten, kunnen ze bij het horen van de zesde zaligspreking over de zuiveren van hart
die God zullen zien, ten onrechte de indruk krijgen dat het mogelijk is om God fysiek
te zien. Omdat echter op grond van de capita 1–6 van Sermo 53 ook bekend is dat God
iets geestelijks is, mag men toch niet ingaan op de neiging om zich Hem lichamelijk
voor te stellen. Om zijn toehoorders hiervan te doordringen benadert Augustinus dit
probleem in de capita 7–11 overwegend serieus, terwijl hij de verworven inzichten in
de capita 12–14 op humoristische wijze kracht bijzet.
In caput 7 zegt Augustinus: ‘Men spreekt wel over het gelaat van God, over zijn
arm, zijn hand, zijn voeten, zijn zetel en zijn voetenbank. Maar daarbij mag u niet
aan menselijke ledematen denken.’ Hij zegt dit omdat de genoemde ledematen een
diepere betekenis hebben, en hij legt zorgvuldig uit welke dat is: ‘Gods hand is Gods
macht. Gods aangezicht is Gods kennis. Gods voeten zijn Gods aanwezigheid. Gods
zetel ... als u wilt, bent ú dat.’ Nu het vaststaat dat de mens God uitsluitend geestelijk
kan opvatten, blijkt ook dat hij Hem niet met zijn gewone ogen kan zien, want ‘wat u
daarmee kunt zien, moet iets zijn wat plaats inneemt’. En ‘Hij die overal in zijn geheel
is, neemt geen plaats in.’ God is dus uitsluitend zichtbaar voor de ogen van het hart.
In caput 9 beantwoordt Augustinus de vraag waarom de Schrift God zo vaak
ledematen toedicht. Dat gebeurt vooral om redenen van mnemotechnische aard: ‘Het
is alsof je bepaalde lichamelijke activiteiten met bepaalde delen van het menselijk
lichaam in verband brengt, en vervolgens bijvoorbeeld zegt: Gelukkig die voeten hebben,
want zij zullen wandelen.’ Het beschikken over voeten is een voorwaarde om te kunnen
wandelen. Deze redenering is niet zo naïef als ze op het eerste gezicht lijkt. Zo is een
zuiver hart de voorwaarde om God te kunnen zien. ‘De Heer heeft bij wijze van spreken
delen van een geestelijk lichaam bijeengebracht om ons uiteen te zetten wat bij wat hoort.’
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daar onzegbare woorden hoorde. Als woorden al onzegbaar kunnen zijn, hoe zit het
dan wel niet met Hem van wie de woorden komen?
Als u over God denkt, komt u misschien wel een of andere wonderbaarlijke,
geweldig uitgestrekte grootheid in een menselijke gestalte voor de geest. Deze staat voor
uw geestesoog als iets groots, iets geweldig uitgestrekts, iets indrukwekkends, iets wat
door zijn enorme massa heel veel ruimte inneemt. Maar érgens houdt het op. Als het
ergens ophoudt, kan het God niet zijn. En als het níét ergens ophoudt, waar is zijn
aangezicht dan? U hebt een bepaalde massa in gedachte. En om daar de verschillende
lichaamsdelen in te kunnen onderscheiden moet u die afbakenen, een vorm geven.
Anders kunt u er nooit lichaamsdelen in onderscheiden. Daarom moet u die massa
juist begrenzen. Waarom blijft u in ’s hemelsnaam zo gefixeerd op het lichamelijke?
U stelt zich een indrukwekkende massa voor, die nog des te indrukwekkender is,
naarmate u denkt er God meer mee te eren. Als iemand anders God nog een halve
meter langer maakt, maakt hij Hem in uw ogen groter!’
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Toelichting s. 53, 12: Ogen van hoofd en hart
De kern van de capita 12–14 is de spanning die er bestaat tussen geloven en weten,
onzichtbaarheid en zichtbaarheid, schijn en werkelijkheid, lichaam en geest. In dit
leven hier op aarde is er sprake van geloof, in dat leven daar in de hemel van kennis.
Deze gedachte ontleent Augustinus aan Paulus (1 Kor 13, 12). Wat men lichamelijk
ziet, is vergankelijk en niet echt, maar wat men geestelijk ziet, is onvergankelijk en
echt. Als men zich God voorstelt, moet men dat dus niet met het hoofd doen, maar
met het hart. Augustinus benadrukt dit zo krachtig omdat hij weet hoeveel moeite het
een mens kan kosten om een lichamelijke voorstelling van God te vermijden. Het is dus
strikt verboden om zich God antropomorf voor te stellen. Dit verbod wordt vervolgens
toegelicht. Duidelijk wordt dat het in dit leven hier op aarde slechts mogelijk is om
God vanuit het negatieve te benaderen: het is onmogelijk om te zeggen wat Hij wél is,
maar alleen wat Hij níét is. Zelfs als iemand Hem gezien heeft, kan hij niets over
Hem zeggen: God is niet te bespreken (2 Kor 12, 2–4), en als iets wel te bespreken is,
kan het niet om God gaan. Desondanks stellen vele mensen zich God als een mens
voor, maar dan mooier en groter, een voorstelling waarmee ze God geen recht doen
en Hem in feite belachelijk maken.
Om het belachelijke van dit soort gedachten aan te tonen drijft Augustinus de
zaak op de spits: ‘Deze grootheid in een menselijke gestalte staat voor uw geestesoog
als iets groots, iets geweldig uitgestrekts, iets indrukwekkends, iets wat zich met een
enorme massa verbreidt.’ Vervolgens zegt hij: ‘Maar érgens houdt het op.’ Bij zo’n
voorstelling moet God begrensd zijn. En: ‘Als het ergens ophoudt, kan het God niet
zijn.’ God is dus onuitsprekelijk en onbegrensd. De vraag is nu: hoe valt er bij God een
aangezicht te onderscheiden als Hij onbegrensd is? Dit is onmogelijk, aangezien er in
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de voorstelling van mensen altijd sprake is van begrenzingen. De redenering is helder.
Augustinus geeft niet de mens de schuld, maar diens lichamelijk bepaalde gedachtewereld: ‘Waarom blijft u in ’s hemelsnaam zo gefixeerd op het lichamelijke? U stelt zich
een indrukwekkende massa voor, die nog des te indrukwekkender is, naarmate u er
God nog meer mee denkt te eren.’ Is dit al spottend, met de laatste zin van dit caput
gaat hij nog een stap verder: ‘Als iemand anders God nog een halve meter langer
maakt, maakt hij Hem in uw ogen groter!’ Het is onwaarschijnlijk dat Augustinus
hierbij niet aan de afgodsbeelden heeft gedacht. Tot zover Augustinus’ beschouwing
voor de eenvoudigen, die de bijbel niet hebben gelezen. In het volgende caput rekent
hij af met degenen die de bijbel wel hebben gelezen.

Toelichting s. 53, 13: Gods troon en voetenbank
Degenen die de bijbel wel hebben gelezen, lijken redelijk stevig in hun schoenen te
staan met hun citaat uit Jesaja (66, 1): ‘De hemel is mijn troon en de aarde is mijn
voetenbank.’ Op het eerste gezicht lijkt Augustinus hun dan ook tegemoet te komen:
hij heeft het naar eigen zeggen ook gelezen, en hij gelooft het ook. De wetenschap lijkt
de – denkbeeldige – tegenstander gelijk te geven, want het Griekse troon betekent
inderdaad zetel. Als God een zetel heeft, moet Hij ook een zitvlak hebben. Reden
genoeg voor Augustinus om er een ander citaat uit Jesaja (40, 12) bij te halen, waarmee
hij de redenering van zijn tegenstander belachelijk kan maken, hem kan uitschakelen
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De hemel is mijn zetel (Sermo 53, 13)
‘Maar ík heb gelezen, ...,’ sputtert u tegen. Ja, wél gelezen, níet begrepen. Maar goed,
vertel me dan maar wat u hebt gelezen. Kinderen mag je nooit negeren, ook al stellen
ze nog zo’n kinderlijke vragen. Zeg maar wat u hebt gelezen.
“De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbank.”
Inderdaad, ook ík heb dat gelezen. Maar misschien denkt u van uzelf dat u beter bent
dan ik, omdat u het niet alleen hebt gelezen, maar het ook gelooft. Ik kan u verzekeren, ook ík geloof wat daar staat. Laten we samen geloven. Wat zeg ik?! Laten we samen
zoeken.
Goed, houd in gedachte wat u hebt gelezen en wat u gelooft: de hemel is mijn
troon. Dat wil zeggen: mijn zetel, want het ouderwetse woord troon betekent in onze
tijd zetel. “En de aarde” – staat er – “is mijn voetenbank. Hebt u die andere woorden
dan niet ook gelezen: “Wie heeft de hemel met de palm van zijn hand gemeten”?
Ik heb de indruk dat u ze zeker gelezen hebt, want u herkent ze en u geeft toe
dat u ze gelooft. We hebben beide uitspraken gelezen en beide uitspraken geloven
we. Denk nu diep na en leg me dan eens uit – ú bent mijn leraar en ík doe alsof ik
een kleine jongen ben – wilt u me dan alstublieft eens uitleggen of er iemand is die
op de palm van zijn eigen hand zit?’
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en het geloof kan opbouwen: ‘Wie heeft de hemel met de palm van
zijn hand gemeten?’ Nu draait Augustinus de rollen om en vervolgt
dan: ‘Ik heb de indruk dat u ze gelezen hebt, want u herkent ze en u
geeft toe dat u ze gelooft. We hebben beide uitspraken gelezen en
beide uitspraken geloven we. Denk nu diep na en leg me dan eens
uit – ú bent mijn leraar en ík doe alsof ik een kleine jongen ben –
wilt u me dan alstublieft eens zeggen of er iemand is die op de
palm van zijn eigen hand zit?’ Het draait om het woord hemel. In
de twee citaten van Jesaja doet God twee dingen met de hemel, die
niet met elkaar verenigbaar zijn: erop zitten, en hem met zijn
handpalm meten.
De hemel van God (Sermo 53, 14)
‘Wat wil nu het geval? U leidt de vormen en de contouren van de
lichaamsdelen van God af van het menselijk lichaam. Misschien
heeft de gedachte u wel bekropen dat wij voorzover het ons lichaam
aangaat, naar het beeld van God zijn gemaakt. Voorlopig aanvaard
ik die gedachte, om haar aan een kritische beschouwing te kunnen
onderwerpen, om haar te kunnen onderzoeken, om haar te kunnen
toetsen en om haar in de discussie te kunnen verijdelen. Wilt u zo
vriendelijk zijn om naar mij te luisteren? Ik ben toch ook zo vriendelijk geweest om naar u te luisteren? God zit op de hemel en tegelijk meet Hij de hemel met de palm van zijn hand. Wordt dezelfde
hemel dan breed als God erop zit, en smal als Hij hem meet? Of is
Gods zitvlak even breed als zijn handpalm? Als dat zo is, kan Hij
ons niet naar zijn gelijkenis hebben gemaakt. Want bij ons is de
handpalm heel wat smaller dan het lichaamsdeel waarop we zitten.
Maar als Gods handpalm even breed is als zijn zitvlak, kán het niet
anders of Hij heeft voor ons lichaamsdelen gemaakt die niet op de
zijne lijken. En dan kan er geen sprake zijn van gelijkenis! Een
christen zou zich diep moeten schamen om in gedachten van God
een afgodsbeeld te maken.
Daarom moeten we het woord hemel verstaan als een aanduiding voor alle heiligen. Het woord aarde wordt toch ook gebruikt als
een aanduiding voor allen die zich op aarde bevinden? We zeggen
toch: “De hele aarde moet U aanbidden”? Als we het woord aarde
in: De hele aarde moet U aanbidden op de juiste manier gebruiken
in de betekenis van: degenen die op aarde wonen, dan gebruiken
het woord hemel in: De hele hemel moet U dragen op de juiste
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manier in de betekenis van: degenen die in de hemel wonen. Want ook de heiligen
die op aarde wonen, lopen met hun voeten nog wel over de aarde, terwijl ze met hun
hart al in de hemel wonen. Want het is niet voor niets dat ze de aansporing krijgen om
hun hart te verheffen, en dat ze daarop reageren met: We hebben ons hart bij de Heer.
Of staat het er voor niets: “Als u samen met Christus bent verrezen, zoek dan wat
daarboven is, waar Christus gezeten is aan de rechterhand van God. Richt uw gedachten op wat daarboven is, en niet op het aardse”? Voorzover ze zich dus daarboven
ophouden, dragen ook zíj God dus, zijn ook zíj de hemel. Ze zijn namelijk Gods
zetel. En wanneer ze Gods woorden verkondigen, dan zijn zíj de hemelen die zijn
heerlijkheid verhalen.’

Contrasten
In de capita 12–14 gaat het duidelijk om een hoogstaande vorm van verfijnde humor,
aangenaam, prikkelend en leerzaam tegelijk. Augustinus kent duidelijk zijn eigen
kracht. Niet iedereen zou op deze manier met humor kunnen omgaan: bij iemand
met minder autoriteit dan Augustinus zou zo’n aanpak van een onderwerp als dit

Sint Augustinus, mozaïek in het heiligdom van Roccaporena, Italië.
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Toelichting s. 53, 14: Gods zitvlak en handpalm
In caput 14 diept Augustinus het probleem met betrekking tot de hemel uit, om zijn
toehoorders tot een beter Godsbesef te brengen. Op grond van de citaten uit Jesaja
zou men tot de conclusie kunnen komen dat God antropomorf is, wat in dit geval een
komische uitwerking heeft. Daarop volgt: ‘Misschien heeft de gedachte u wel bekropen
dat wij voorzover het ons lichaam aangaat, naar het beeld van God zijn gemaakt.’
Over deze werkhypothese dient men na te denken om vervolgens tot de conclusie te
komen dat zij onhoudbaar is. Er is een duidelijke tegenspraak in: ‘God zit op de hemel
en tegelijk meet Hij de hemel met de palm van zijn hand.’ Augustinus dikt de vermeende
belachelijkheid van deze stelling nog verder aan door middel van twee retorische vragen:
‘Wordt dezelfde hemel dan breed als God erop zit, en smal als Hij hem meet?’ en: ‘Of
is Gods zitvlak even breed als zijn handpalm?’ Daarbij richt hij zich bij de eerste op
de hemel, bij de tweede op God. Op die laatste gaat Augustinus in en hij brengt haar
in verband met Genesis 1, 26–27. Als we Jesaja letterlijk nemen, kunnen de woorden
uit Genesis niet waar zijn: ‘Als dat zo is, kan Hij ons niet naar zijn gelijkenis hebben
gemaakt. Want bij ons is de handpalm heel wat smaller dan het lichaamsdeel waarop
we zitten. Maar als Gods handpalm even breed is als zijn zitvlak, kán het niet anders of
Hij heeft voor ons lichaamsdelen gemaakt die niet op de zijne lijken. En dan kan er geen
sprake zijn van gelijkenis.’ De toehoorders mogen zich God dus niet antropomorf
voorstellen, aangezien alles wat in de bijbel staat, waar is. Doen ze dat wel, dan vereren
ze niet de ware God, maar een afgod, en ‘een christen zou zich diep moeten schamen
om in gedachten van God een afgodsbeeld te maken’.
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(God) tot chaos of spot hebben kunnen leiden. Augustinus houdt de zaak echter goed
in de hand.
De spanning die eigen is aan de humor werkt hier globaal gesproken op twee
punten: enerzijds is er het contrast tussen de Allerhoogste en het uit zijn proporties
gehaalde menselijke uiterlijk dat Hem wordt toegedicht, anderzijds het contrast tussen
de geleerde bisschop die boven de stof staat, en de (fictieve) gewone man die nauwelijks
iets of in ieder geval niet genoeg van de schrift weet om ermee te kunnen spelen. De
ultieme kracht van Augustinus is dus dat hij het zo weet te presenteren dat zijn
publiek zich zowel met de predikant als met de fictieve tegenstander kan identificeren.
Gaandeweg het proces wordt het op zijn eigen gebreken gewezen, die het vervolgens
kan herstellen, waardoor het aan het eind toch nog op het goede spoor komt. En
Augustinus? Augustinus was naast ‘man van het volk’ natuurlijk ook ‘man van de kerk’.
Na deze passage volgt dan ook nog een serieuze passage, waarin de nieuw verworven
inzichten met betrekking tot de onbegrensde God worden gekoppeld aan die over de
vernederde Christus.
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We zien hoe ouders en verzorgers afdalen tot het niveau van hun kinderen:
ook al kunnen zij gewone woorden goed uitspreken, ze korten die in en
maken op een of andere manier bewegingen met hun tong. Dankzij hun
goede taalbeheersing kunnen ze liefkozende kindertaal brabbelen. Want
als ze als volwassenen blijven praten, begrijpt een kind het niet en heeft
het er ook niets aan. Dat geldt ook voor een vader die welsprekend is: al is
hij zo’n voortreffelijk redenaar dat de pleinen weergalmen van zijn woorden en de zetels der rechters ervan trillen, als hij een kleine jongen heeft,
laat hij bij thuiskomst zijn welsprekendheid varen. Buiten was hij tot een
hoog niveau opgestegen, nu daalt hij met kindertaal af tot het niveau van
peuter.
(uit: In Iohannis evangelium tractatus 7, 23)
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U vraagt waar mijn God is. Ik vraag: ‘Waar bent u zelf?’ U zult dan zeggen:
‘Kijk maar, waar ik ben: u ziet me, ik praat met u.’ En dan zeg ik weer: ‘Ik
zoek degene, die mij die vraag stelt. Ik zie zijn gezicht, ik zie zijn lichaam,
ik hoor zijn stem, ik zie zijn tong bewegen. Maar ik ben op zoek naar
hemzelf, die zijn ogen op mij richt, die zijn tong roert, die zijn stem laat
klinken, die uit weetgierigheid vragen stelt.’ Dit geheel waarover ik
spreek, is de ziel. (...) U zegt: ‘Laat mij uw God zien.’ Ik zeg: ‘Laat mij uw
ziel zien.’ U spant zich in, u mat zich af en u komt vast te zitten als ik
zeg: ‘Laat mij uw ziel zien.’ Ik weet dat u dat niet kunt. En waarom niet?
Omdat uw ziel onzichtbaar is. Toch is uw ziel het betere in u, beter dan
uw lichaam. En mijn God is weer beter dan uw ziel. Hoe kan ik mijn God
nu laten zien, als u mij niet eens uw ziel kunt laten zien? Dat mijn God
beter is dan uw ziel, laat ik u zien. Kijk, u kunt mij zeggen: ‘U moet mijn
ziel leren kennen uit wat zij doet. Ik gebruik mijn ogen om te zien, mijn
oren om te horen; mijn tong roer ik om te spreken, mijn stem gebruik ik
om klank te maken. Uit wat zij doet, moet u opmaken wat mijn ziel is, en
haar daardoor leren kennen.’ U ziet, dat u de ziel zelf niet kunt laten zien,
en u verlangt dat ik haar ken uit wat zij doet. Let op, nu zal ik u op grond
van wat Hij doet, mijn God laten zien. Ik ga niet langer door, u bent
ongelovig. Ik laat u niet struikelen over wat u toch niet kunt volgen. Mijn
God maakte onzichtbare dingen en Hij maakte zichtbare dingen, dat wil
zeggen hemel en aarde, de zee en al wat daarin is. Ik vermeld de werken
van mijn God niet op die manier. Ik laat u niet struikelen over wat toch te
veel is voor u, ik keer terug naar uzelf. U leeft, dat staat vast. U heeft een
lichaam, u heeft een ziel. Het lichaam is zichtbaar, de ziel is onzichtbaar.
Het lichaam is de woning, de ziel is de bewoner. Het lichaam is de wagen,
de ziel bedient zich ervan. Het lichaam is eigenlijk de wagen die wordt
bestuurd. De ziel is de bestuurder van uw lichaam. En kijk, de zintuigen
zijn duidelijk waarneembaar. Ze zijn bij wijze van spreken de deuren in
uw lichaam. Daardoor kan iets worden doorgegeven aan uw ziel die binnen
woont. Het zijn uw ogen, oren, reuk, smaak en tastzin; de verschillende
onderdelen van het lichaam. Wat is dat daar binnen, waardoor u denkt en
waardoor u de ledematen tot leven brengt? Degene die dit geheel, waar u
verbaasd van staat in uzelf, degene die dit geheel heeft gemaakt, dát is nu
mijn God.
(uit: Sermo 223A, 4)

hans van reisen
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ugustinus koestert bijzondere ideeën over de zeggingskracht van woorden in
het algemeen wanneer mensen met elkaar communiceren. Zijn opvattingen
daarover staan centraal in het eerste gedeelte van deze bijdrage. Daarna wordt
uitgewerkt hoe Augustinus’ opvattingen over de algemene zeggingskracht van het
woord hun achtergrond hebben in de zeggingskracht van één woord in het bijzonder:
het Woord dat in de christelijke tradities met een hoofdletter wordt opgetekend en
waarmee Jezus Christus, Zoon van God wordt benoemd. De waarde en betekenis die
Augustinus daaraan toekent staan centraal in het tweede gedeelte van dit artikel.
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Woorden tussen mensen
De manier waarop iemand met een ander verbaal communiceert wordt door Augustinus
met enige regelmaat fijnzinnig ontleed en geanalyseerd. Het contact tussen een spreker
en een luisteraar valt allereerst met een drietal voorbeelden van hemzelf toe te lichten.
‘Elk woord dat ik tot u spreek,’ aldus Augustinus in een paaspreek na het jaar 409,
‘heb ik eerst in mijn binnenste gehad. Het is naar u gekomen, maar het is niet van
mij weggegaan. In u kwam wat niet in u was. Maar toen het wegging naar u, bleef het
ook in mij.’ (Sermo 119, 7)
Ter gelegenheid van een eerder paasfeest na 396 zei hij: ‘Wat ik u te zeggen heb,
broeders en zusters, wil ik u zeggen in een beeld of in een raadsel zoals ik het zie en
begrijp. In mijn binnenste heb ik hierover een woord. Dit woord wil van mij naar u
toekomen, maar het vindt geen geschikt voertuig. Het voertuig van het woord is de
klank van de stem. (...) Ik laat mijn stem horen. Ik laat mijn stem klinken in de oren van
mensen. Door dat stemgeluid breng ik als het ware door middel van het oor begrip in
uw binnenste. (...) Wat ik gezegd heb is van mij naar u toegegaan maar het is niet van
mij weggegaan; het heeft u bereikt maar het heeft zich niet van mij afgescheiden. Voordat
ik het zei, bezat ík het wel maar ú niet. Ik heb het gezegd en u hebt het ontvangen,
maar ik heb niets verloren. Dat is het wonder van mijn woord.’ (Sermo 120, 2. 3)
De idee van het woord in een mens dat door middel van het stemgebruik overwaait
naar het gehoor van een ander en tot diens verstand opstijgt of afdaalt in diens hart
zonder de spreker te verlaten, brengt enige moeilijkheden met zich mee. Wij kunnen
ons bijvoorbeeld moeilijk voorstellen dat ieder uitgesproken woord zich in ons denken
heeft genesteld en daar woning houdt tot in eeuwigheid. Of wat te denken van woorden
die ons ontvallen zonder na te denken?
Misschien was Augustinus zich van deze moeilijkheid bewust wanneer hij stelt:
‘Door ons dagelijks gepraat zijn woorden voor ons goedkoop geworden. Door al dat
klinken en vervliegen zijn ze waardeloos geworden en lijken niets anders te zijn dan
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woorden. Toch is er ook in de mens een woord dat binnen blijft, terwijl de klank de
mond uitgaat. Dat is het woord, dat gezegd wordt met inzicht; datgene wat u over de
klank dénkt, niet de klank zelf. (...) Het woord dat klinkt gaat voorbij. Maar wat de
klank beduidt en wat er in de spreker is die formuleert en in de hoorder die begrijpt,
dat blijft bij het voorbijgaan van de klanken. Vestig uw aandacht op zo’n woord. Als u
zo’n woord in uw hart kunt hebben, is dat als een plan, ontsproten in uw geest. Uw
geest denkt een plan uit en dat plan blijft binnen als een spruit van uw geest, als een
kind van uw hart. Eerst brengt uw geest namelijk een plan voort om bijvoorbeeld een
bouwwerk op te richten of op aarde iets groots te plaatsen. Het plan is dan geboren
maar het werk nog niet voltooid. U weet wel wat u gaat doen, maar een ander zal het
niet bewonderen voordat u het tot stand hebt gebracht, het plan van dat bouwwerk
hebt uitgebeeld en voltooid.’ (In Iohannis evangelium tractatus 1, 8–9)
In dit derde voorbeeld heeft de betekenis van het woord niet zozeer betrekking
op goedkope stromen van alledaagse woorden die voortkomen uit onze loslippigheid,
maar staat het woord vooral in relatie tot concepten of ideeën. Augustinus gebruikt in
dit verband begrippen als bouwplan en bouwwerk: zij suggereren een duurzaam en
bestendig karakter.
Het gedachte woord als diepere werkelijkheid
Kenners van de wijsbegeerte herkennen achter deze opvattingen van Augustinus in de
aangehaalde voorbeelden direct enig begrippenmateriaal van Plato en Plotinus. Plato
(428/7–348/7) kent reeds het onderscheid tussen stem en woord, klank en betekenis,
woord van binnen en woord naar buiten (vgl. Kratylos 434e). Plotinus (204–270)
gebruikt het onderscheid tussen het naar buiten klinkende woord en het woord in de
ziel, waarbij het klinkende woord een nabootsing is van het woord in de ziel (vgl. de
Enneaden 1, 23 en 5, 1, 3 en 6). In dat verband gebruikt Plotinus ook al het beeld van de
kunst en het bouwwerk op een manier zoals Augustinus dat in het laatste voorbeeld
deed: zoals het koper zijn vorm ontvangt van de vaardigheid van de beeldhouwer, zoals
het hout vorm krijgt door de vaardigheid van de timmerman, zo ontvangt de zichtbare
wereld haar vormen van elders (vgl. Polman 1955, 24–25). Aan de ideeën van de vaklieden
wordt, als aan de ideeën van denkers en wetenschappers, een hogere werkelijkheidswaarde
toegekend dan aan de zintuiglijk waarneembare of empirische afschaduwing ervan.
In latere tijd is tegen deze visie veel verzet gerezen. Het gevaar bestaat immers
dat men in de hoogachting van geestelijke normen en waarden voorbij dreigt te gaan
aan de empirische werkelijkheid. Zonder aan dat verzet iets af te doen zijn hier wellicht
enkele kanttekeningen op de plaats.
Misschien wordt om te beginnen in de kritiek op de oude wijsgeren iets te veel het
vluchtige karakter van onze eigen ideeën in hoofd en hart tot uitgangspunt genomen.
De meesten van ons moeten zich veelal inspannen om aan een lange tekst te werken.
Het eindeloos schaven aan scheppingen van eigen creativiteit kan dan wellicht als een
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uitdrukking worden beschouwd van het eigen kwetsbare innerlijk. De gestolde uitdrukking van een idee vertegenwoordigt het werkelijkheidskarakter, niet de wisselvallige
gedachten die aan een tekst of kunstwerk ten grondslag liggen. Zou het kunnen zijn
dat de klassieke wijsgeren het over begenadigde en krachtige geesten hebben in
plaats van labiele en onevenwichtige denkers?
Twee voorbeelden mogen hiervan ter verduidelijking aangehaald worden, die
afkomstig zijn van een ander vakgebied. Wie als muziekliefhebber in Warschau het
Frédéric Chopinmuseum bezoekt, ontdekt daar autografen van deze romantische
autodidact (1810–1849). Men kan zich erover verbazen hoe deze componist noten aan
het papier heeft toevertrouwd op een wijze alsof het gedrukt staat: zonder doorhalingen,
zonder vergissingen, zonder verbeteringen. En dan betreft het vaak allereerste versies.
Zoals het in zijn hoofd zat, lijkt het in de partituur voor anderen toegankelijk gemaakt.
Van Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) doen verhalen de ronde dat hij geen kritiek
verdroeg op eigen composities, indien opdrachtgevers of vakgenoten hun verbazing
uitten over ongebruikelijk lange opera’s of missen. Voorstellen tot inkorting werden
zonder bedenken geweigerd. Van de compositie mocht geen noot worden weggehaald.
De partituur leek echt een afschrift van wat er omging in zijn eigen hoofd. Er zijn met
andere woorden persoonlijkheden in onze muziekgeschiedenis die in hun hoofd en
hart als het ware een hogere werkelijkheid in zich meedroegen en van wie de muzikale
handschriften in empirisch opzicht misschien meer betekenen, maar toch minder
werkelijkheidswaarde vertegenwoordigen, in ieder geval voor de componist.
Het is misschien ook mogelijk om het moderne begrip realiteit met iets anders
dan met werkelijkheid of feitelijkheid weer te geven. Wellicht moeten we ons meer
openstellen voor de grondbetekenis van het begrip realiteit: daarachter gaat immers het
Latijnse res schuil. Achter woorden als reëel en irreël gaat dus niet zozeer het onderscheid verborgen tussen iets dat werkelijk of onwerkelijk is, maar klinkt meer door dat
het reële iets met een ding of zaak van doen heeft en het irreële niet. De werkelijkheid
bij oude auteurs heeft dan niet zozeer van doen met de vraag of iets reëel of irreëel is,
maar of iets tastbaar, grijpbaar is of niet.
Beide kanttekeningen kwamen voort uit de ontdekking dat Augustinus in zijn
opvattingen over het gedachte en gesproken woord steunt op begrippenmateriaal uit
de platoonse en neoplatoonse tradities, waarin hijzelf is grootgebracht en opgeleid.
Het gedachte woord beschouwt hij als een diepere werkelijkheid dan het gesproken
woord. De kracht van het woord is gelegen in het feit dat het uit het diepe denkvermogen van de spreker door kwetsbare klank, via het gehoor van de luisteraar, het hart en
hoofd van de ander kan bereiken zonder dat het aan kracht verliest. Sterker nog, het
gesproken woord wint aan kracht naarmate het door meer luisteraars wordt gehoord
en verwerkt.
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Licht voor de ogen
Achter een woord beschrijft Augustinus een diepere werkelijkheid, die zo wonderbaarlijk
is dat wij kunnen zeggen dat het gesproken woord aan zeggingskracht wint naarmate
het door anderen wordt gehoord en verwerkt. Zulke uiteenzettingen over de wonderbaarlijke zeggingskracht van het woord staan ten dienste van de uitleg over de kracht
van het Woord van God in het bijzonder: het voedt iedere hoorder, zonder zelf aan kracht
in te boeten. In dezelfde preek gebruikt Augustinus een ander alledaags voorbeeld om
dit wonderbaarlijke karakter verder toe te lichten: ‘Verbaas u er niet over dat onze harten
kunnen dineren en zich kunnen verkwikken, terwijl datgene waarmee zij worden
verkwikt niet vermindert. God gaf aan onze lichamelijke ogen zulk voedsel, want het
licht is voedsel voor de ogen en onze ogen worden daarmee gevoed. Maar wanneer
iemand te lang in het donker verkeert, verzwakken de ogen zoals ons lichaam bij het
vasten. Mensen verliezen immers hun gezichtsvermogen door in het donker te blijven
zitten, zelfs zonder dat er iets in hun ogen is binnengedrongen of iemand de ogen
heeft doorboord, zonder dat er een vreemde vloeistof is binnengestroomd, of stof of
rook: worden mensen na het donker weer te voorschijn gelokt, dan kunnen zij niet
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Voedsel voor de oren
Augustinus zegt hierover: ‘Het geluid is eigenlijk een soort voedsel voor de oren. (...)
Met die zintuigen kunnen wij ons richten op voor het verstand begrijpelijke dingen.
Let maar eens op hoe ik tot u spreek, lieve mensen: de oren en het verstand staan u ten
dienste. (...) En bij wat ik zeg, is sprake van twee dingen: het geluid en de bedoeling.
Zij verbreiden zich tegelijkertijd en bereiken samen uw oor. Het geluid blijft achter in
het oor en de bedoeling daalt af naar het hart. Maar in vergelijking met het geluid
moeten wij vooral inzien hoezeer wij de bedoeling kunnen waarderen. Het geluid is
als het lichaam, de bedoeling als de ziel. Maar zodra geluid de lucht doet trillen en het
oor heeft bereikt, verstomt het. Het wordt niet teruggeroepen en het klinkt niet meer.
Lettergrepen volgen elkaar immers op zo’n manier op dat een lettergreep pas klinkt
als de vorige is verstorven. En toch bezit zoiets voorbijgaands een groot wonder. Kijk
maar eens: als ik u brood zou voorzetten wanneer u hongerig bent, zou het u niet
ieder afzonderlijk bereiken. U zou al wat ik had voorgezet, onder elkaar verdelen. En
naarmate u groter in aantal was, zou u minder krijgen. Maar nu ik u met een toespraak
bedien, verdeelt u niet onder elkaar de woorden en de lettergrepen. U snijdt mijn preek
toch niet in stukken zodat ieder een ander gedeelte meeneemt en wat ik zeg u ieder
afzonderlijk in stukjes en beetjes bereikt? Nee, (...) hoeveel mensen er ook komen,
iedereen hoort alles. Er is voor iedereen van alles genoeg. Uw oor is gemaakt om te
luisteren en de oren van uw buur ontnemen het niets. Als dit al gebeurt bij een woord
dat klinkt, wat gebeurt er dan bij het almachtige Woord?’ (Sermo 28, 4. Vgl. s. 339, 4)
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meer zien wat zij voorheen zagen. De ogen zijn van honger gestorven. Zij zijn verzwakt
door geen voedsel, dat wil zeggen: geen licht, in zich op te nemen. Bekijk nu eens bij
wat ik u voorschilder, wat voor voedsel dat voor onze ogen is. Het licht ziet iedereen.
Het voedt aller ogen en het gezichtsvermogen van degene die kijkt ondervindt er
verkwikking van, maar het licht blijft ongeschonden. Als er twee mensen kijken, blijft
er evenveel licht. Als er nog meer mensen kijken, blijft het hetzelfde. Laat de rijke kijken
en laat de arme kijken: het licht is gelijk voor iedereen. Niemand brengt daarin verschil
aan. De behoefte van de arme wordt vervuld, aan de hebzucht van de rijke wordt niets
vergund. Wie immers meer bezit ziet toch niet méér? Of hindert een rijke soms een
arme met te voorschijn gehaald goud en koopt hij daarmee dat hijzelf ziet en de arme
niets heeft om te zien? Als er dus voor onze ogen al zulk voedsel bestaat, wat is God
dan voor ons verstand?’ (Sermo 28, 3)
In de laatste voorbeelden valt iets op te merken waaraan in de eerste reeks is voorbijgegaan. Het gebruik van de beeldende taal over de reikwijdte van het licht en het
gesproken woord staat bij Augustinus nooit op zichzelf, maar dient hem om een
bepaald thema van het christelijk geloof toe te lichten en toegankelijk te maken: het
geheim van het Woord van God.
Woord van God
De manier waarop Augustinus verbanden legt tussen allerlei aspecten van het menselijk
spreken en de geheimen van Gods Woord is in een aantal onderdelen uiteen te zetten.
Daarin komt steeds een andere dimensie aan de orde van het goddelijk Woord, waarvan
in de christelijke tradities wordt beleden dat de incarnatie van dat Woord dezelfde is
als de Zoon van God, Jezus Christus.
Kwetsbare uitstraling: het scheppende woord
In een paaspreek merkt Augustinus in zijn uitleg van Johannes 1, 1 ‘In het begin was
het Woord’ op: ‘Als u zich het Woord van God voorstelt zoals het licht van de zon, dan
kunt u dat zoveel uitbreiden als u wilt. U kunt het zozeer vergroten dat u aan geen
grens van dat licht meer denkt.’ (Sermo 120, 2) De vergelijking met het licht dient ter
toelichting op de werking van het woord: zoals het zonlicht zich grenzeloos uitbreidt,
zo ook het Woord van God. Maar Augustinus sluit de vergelijking zeer verrassend af:
‘Zelfs dan is het zonlicht nog niets in vergelijking met het Woord van God. (...) Het
Woord van God is overal geheel aanwezig. (...) Wanneer het zonlicht verschijnt, dan
verlicht het de aarde, het laat de dag aanbreken, het maakt de vormen zichtbaar en het
geeft alles kleur en glans. De zon zendt haar stralen uit over de hele aarde. Zij dringt
door tot alles wat openligt. Wat gesloten is blijft voor haar ontoegankelijk. Zij zendt haar
licht door de vensters, maar toch niet door een muur? Voor het Woord van God staat
daarentegen alles open. Voor het Woord van God is niets verborgen.’ (Sermo 120, 2)
Het licht kan gemakkelijk worden tegengehouden door een object; het Woord van God
vermag overal in door te dringen. Dat is het eerste verschil.
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Er is echter nog een ander verschil: ‘Wanneer de zon in het oosten is, is die niet
in het westen. Weliswaar reikt het licht tot in het westen, maar de zon zelf is daar niet.
Bij de opgang staat de zon in het oosten, bij de ondergang in het westen. ’s Nachts is
de zon nergens zichtbaar. Zo is het toch niet met het Woord van God? Als dat in het
oosten is, is het dan niet in het westen? Wanneer het Woord in het westen is, is het
dan niet in het oosten? Verlaat het Woord van God ooit de aarde, of verbergt het zich
achter de horizon? Nee, het Woord van God is overal in zijn geheel!’ (Sermo 120, 2)
De vergelijking met het zonlicht dient dus een toelichting over het goddelijk Woord.
Het punt van overeenkomst is dat beide niet aan grenzen gebonden zijn; verschillen
tussen beide hebben betrekking op het vermogen om tot iets door te dringen en op
het vermogen om overal ongeschonden aanwezig te zijn. Het licht fungeert dan als
beeld van het Woord van God en vormt een fletse afspiegeling van wat Gods Woord
vermag.

Het Woord krijgt stem
Een ander aspect over het Woord van God dat Augustinus toelicht met behulp van
woorden tussen mensen is de verhouding tussen het goddelijke Woord, Jezus
Christus, en diens aankondiger Johannes de Doper. Augustinus karakteriseert hun
verhouding als de relatie tussen woord en stem, naar aanleiding van de manier waarop
Johannes de Doper in het evangelie wordt getypeerd met woorden van Jesaja: ‘Een
stem die roept in de woestijn’ (vgl. Js 40, 3, Mt 3, 3, Mc 1, 3 en Lc 3, 4). Bij een viering
van de geboortedag van Johannes de Doper op 24 juni beschrijft Augustinus in
Carthago eerst het verschil tussen woord en stem. Hij kent aan het woord de hoogste
waarde toe, omdat bij woordgebruik in principe sprake is van zin en betekenis. Dat
hoeft bij stemgebruik niet altijd het geval te zijn (vgl. Sermo 288,3). Dat verschil tussen
woord en stem werpt een bijzonder licht op hun onderlinge verhouding bij een spreker
en bij een luisteraar. Dat maakt Augustinus in het vervolg duidelijk. Bij hem als spreker
bevinden zich woorden in het hart, voordat zij met behulp van stemgeluid de oren van
het publiek kunnen bereiken. Maar bij de hoorders bereikt het stemgeluid eerst de
oren voordat de volle betekenis van ieder woord in hoofd en hart kan worden verwerkt.
Als over de relatie tussen Johannes de Doper en Christus wordt nagedacht is van iets
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Het Woord bij God
De gedachte dat elk menselijk woord al bij de spreker aanwezig is voordat het is uitgesproken en bovendien ten volle bij de spreker blijft nadat het is uitgesproken, fungeert
als toelichting op het openingsvers van de Schrift als geheel: ‘In het begin maakte
God hemel en aarde,’ en op het openingsvers van het Johannesevangelie: ‘In het
begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.’ Zoals het
gesproken woord van een mens bij de luisteraar arriveert zonder de spreker te hebben
verlaten, zo reikt het Woord van God, de Zoon, op aarde zonder de Vader te verlaten:
het Woord was bij God en het Woord was God (vgl. Sermo 223A, 2).
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dergelijks sprake: ‘Wanneer Johannes de stem is en Christus het woord, dan is
Christus er vóór Johannes, bij God althans. Bij ons is Christus er pas ná Johannes’
(Sermo 288, 4; vgl. s. 289, 3, 293, 3 en 293A, 5–12). Zo legt Augustinus het woord van
Johannes de Doper over Jezus uit: ‘Hij die achter mij komt, is mij vóór want Hij was
eerder dan ik’ (Joh 1, 15).

164

Het gesproken woord als beeld van de incarnatie
Het spreken over de zeggingskracht van het menselijke woord blijkt bij Augustinus
vaak ingebed in een betoog waarin gepoogd wordt de geloofsgeheimen rond het
Woord van God te verhelderen. Dat is wel op een heel bijzondere wijze het geval in
toespraken waarin hij dieper nadenkt over het geheim van Gods menswording: ‘Wij
spreken vluchtige woorden’, zegt Augustinus in een verhandeling over het Johannesevangelie. ‘Zodra het woord in de mond heeft geklonken, is het voorbij. Er klinkt enig
geluid en het wordt stil. Wat moeten wij zeggen, broeders en zusters? Toen God sprak,
heeft Hij toen een stem gebruikt? En zo ja, in welke taal heeft Hij dan gesproken?
Hebreeuws, Grieks of Latijn? Men kan toch niet zeggen dat God bij de schepping in een
of andere taal heeft gesproken? Let maar op uw eigen geest. Als u een woord bedenkt
om uit te spreken, dan wilt u iets benoemen. Het begrip van iets is in uw geest als een
woord. Het is nog niet geuit, maar reeds in uw geest geboren. U let er echter zelf op
naar wie dit woord moet uitgaan, met wie u gaat spreken: is het een Romein, dan zoekt
u een Latijns woord; is het een Griek, dan zint u op Griekse woorden. Afhankelijk van
de luisteraar gebruikt u een andere taal. Maar wat u in uw geest had bedacht is aan geen
taal gebonden. Daar dan God bij zijn spreken geen taal zocht, hoe is Hij dan gehoord
door de Zoon? Te meer omdat God die eigen Zoon heeft uitgesproken? Want zoals u
het woord dat u uitspreekt, in uw geest draagt en dit bij u is als een geestelijk concept
- zoals uw ziel een geest is, zo is ook het woord dat u bedenkt een geest, want het
heeft nog geen klank ontvangen maar het blijft in de schoot van het hart, in de spiegel
van de geest - aldus heeft God zijn Woord voortgebracht, dat wil zeggen: zijn Zoon
verwekt.’ (In Iohannis evangelium tractatus 14, 7; vgl. s. 187, 2)
Het Woord dat ten leven roept
Augustinus lijkt soms te suggereren dat wie oog heeft voor het wonder van alledag
zich nauwelijks meer hoeft te verbazen over het wonder van de menswording van
Gods Woord. Dezelfde suggestie valt ook terug te vinden in de paaspreken over de
verrijzenis: ‘Vergelijk een mens begraven in de aarde maar eens met een mens gezaaid
in de schoot. Wij weten toch allen dat we sterfelijk zijn? Precies zoals wij ons dus de
schoot van de aarde voorstellen, waarin ons lichaam ligt gezaaid om te verrijzen, zo
moeten we ons ook in de baarmoeder het gezaaide voorstellen, waaruit het samen-
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hangend geheel van ledematen ontstond. Waar hielden de vijf zintuigen zich verborgen?
Waar waren in dat vocht de ogen, de tong, de oren en de handen? Waar is de verdeling
van de functies van deze ledematen vandaan gekomen? Wie heeft die geschapen? Wie
heeft die gevormd? God toch zeker? God is dus zelf in staat om het vorm gegeven kind
uit de schoot te voorschijn te laten komen. Hij wil daarmee dat u op grond van de feiten
uw conclusies trekt en dat u gelooft dat Hij u levend uit het graf te voorschijn kan halen.
Dat mensen daarin worden gezaaid, ik herhaal: dat mensen daar, in de baarmoeder,
vorm krijgen, dat zijn de wonderen van alledag. Maar omdat het zich al te vaak herhaalt,
is de verwondering erover verdwenen en door die gewenning heeft het aan betekenis
ingeboet. Eens zal het gebeuren, de verrijzenis zal komen, dat blijkt dagelijks uit talrijke
getuigenissen. De natuur roept, de Schrift schreeuwt het ons toe!’ (Sermo 242A, 2)
Roepen en schreeuwen: het zijn bij Augustinus begrippen waarmee ook wordt uitgedrukt dat mensen door het Woord zijn gemaakt en door het Woord zullen verrijzen.

De zeggingskracht van het woord bezit vele facetten: zij gaat niet met geweld gepaard,
maar wie er zich voor openstelt, ontdekt volgens Augustinus grotere wonderen dan in
de Schrift verhaald worden. In zoiets alledaags als het spreken van mensen tot elkaar
worden uitdrukkingen van de diepste goddelijke geheimen vermoed en beleden.
Korte bibliografie
k. kuypers, Der Zeichen- und Wortbegriff im Denken Augustins (Amsterdam 1934).
a.d.r. polmann, Het Woord Gods bij Augustinus (Kampen 1955).
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Het Woord bij de luisteraar
Een woordenstroom kan ook aan de ene toehoorder zonder enig begrip voorbijgaan,
terwijl dezelfde bij een andere luisteraar wordt opgenomen en begrepen: ‘In de gevallen
dat u begrijpt wat ik zeg,’ aldus Augustinus in een verhandeling over het Johannesevangelie, ‘heb ik van mijn kant gesproken, dat wil zeggen: mijn woorden hebben
geklonken en met hun klanken oren aangestoten en langs de weg van uw gehoorvermogen de gedachte naar uw geest gevoerd in de gevallen dat u mij begrijpt. Stel
dat iemand die onze taal niet kent naar mij heeft geluisterd zonder iets te begrijpen van
wat ik betoogde. Hij heeft dezelfde klank vernomen als u, maar in zijn geest hebben
zij niets voortgebracht, omdat hij er niets van heeft begrepen. Als u er echter wel iets
van heeft begrepen, hoe komt dat dan? Ik heb klanken naar uw oren gebracht. Heb ik
soms ook licht ontstoken in uw geest? Als ik de waarheid heb gesproken en u hebt de
waarheid niet alleen gehoord maar ook begrepen, dan zijn er twee dingen te onderscheiden: het horen en begrijpen. Het horen is door mij veroorzaakt. Maar door wie
het begrijpen? (...) Het begrip is een gave van God.’

j. den boeft
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anleiding
In het jaar 413 of 414 schreef de vicarius Africae1 Macedonius een brief aan
Augustinus waarin hij onder meer gewag maakt van de lectuur van diens
geschriften: ‘Ik vraag me af wat ik daarin het meest moet bewonderen, de perfecte
uitoefening van uw bisschopsambt, de filosofische theorieën, de volledige kennis van
de geschiedenis of uw aantrekkelijke stijl. Die laatste is bij machte ook niet ter zake
kundigen zo te betoveren dat ze de lectuur niet staken voordat ze het boek uit hebben,
en daarna opnieuw ernaar grijpen.’
Naar alle waarschijnlijkheid heeft Macedonius het over de eerste drie boeken
van De civitate Dei, waarvan we weten dat de auteur die apart gepubliceerd heeft.
Macedonius zegt namelijk even verderop in zijn brief: ‘U heeft de recente catastrofe
als een doeltreffend voorbeeld aangewend. Daarmee heeft u aan uw positie een stevige
onderbouwing gegeven. Toch had ik, zo ik had mogen kiezen, die steun liever niet
gezien. Maar nu die ramp de aanleiding vormde voor de stupide klacht van mensen
die tot betere gedachten moeten worden gebracht, was het onvermijdelijk de bewijzen
van de waarheid daaraan te ontlenen’ ([Macedonius aan] Augustinus, Ep. 154, 2).
De ‘recente catastrofe’ is de plundering van Rome door de Goten onder leiding
van Alarik (24–26 augustus 410), een gebeurtenis die voor velen, christenen en nietchristenen, een schokkende ervaring was: het eeuwige Rome leek te zijn vergaan.
Bisschop Augustinus werd in Hippo Regius al spoedig met geëmotioneerde reacties
geconfronteerd. Dat blijkt uit enkele preken die hij in die periode heeft gehouden,
bijvoorbeeld Sermo 296: ‘De lichamen van Petrus, Paulus, Laurentius en van andere
heilige martelaren rusten in Rome; en toch verkeert Rome in ellende, wordt het vernield,
kapot gemaakt, vernietigd, in brand gestoken. De dood richt alom ravage aan, door
honger, pest, zwaard. Waar zijn de grafkapellen der apostelen?’, aldus de verwijten van
christenen, toen ze vaststelden dat het gebeente van de grote heiligen Rome niet voor
verwoesting had behoed. Deze gedachtegang ontsproot in feite uit dezelfde overtuiging
als die van de niet-christenen: indien de hogere machten de hun toekomende aandacht
en eer ontvangen, mogen we rekenen op hun bescherming. Welnu, de klacht van de
aanhangers der traditionele godsdienst was dat de oude goden in de christiana tempora
van hun rituele verering verstoken waren gebleven en dus nu hun ongenoegen daarover
tot uiting brachten.
Augustinus had voor zijn weerwoord de beschikking over talrijke tegenslagen en
rampen die de Romeinen in de loop van hun geschiedenis waren overkomen en die
de goden dus niet hadden voorkomen. Hij verzuimt allerminst daarvan in de loop van
zijn apologie een treffend gebruik te maken, maar hij begint het allereerste hoofdstuk
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met te benadrukken dat de ‘christelijke tijden’ waarop de tegenstanders zo afgaven aan
velen juist veiligheid hadden geboden in die voor Rome zo fatale zomerdagen van 410.
Alariks Goten respecteerden namelijk de christelijke kerkgebouwen en het asiel dat aan
willekeurig wie geboden werd. ‘Onder de mensen die je nu de dienaren van Christus
brutaal en agressief ziet beledigen zijn er heel wat die niet aan die catastrofe waren
ontkomen, als ze zich niet hadden voorgedaan als dienaren van Christus’ (1, 1).
Van zo’n asielrecht in gewijde plaatsen is volgens Augustinus in geen van de
oorlogen van voor of na de stichting van Rome ooit sprake geweest. Hij citeert daartoe
enkele passages uit het tweede boek van de Aeneis, bij voorbeeld de verzen 166–7:
‘Diomedes en Ulixes vermoordden de bewakers van de citadel en maakten zich meester
van het beeld van de godin.’ In zijn verdediging draait Augustinus zo de rollen om,
een techniek die Tertullianus meer dan twee eeuwen eerder kundig had toegepast in
zijn Apologeticum, het eerste specimen van de latijnstalige christelijke apologetiek. De
wapenen van hen die een aanval op het christendom doen keren zich in feite tegen
henzelf. In De civitate Dei komen talrijke voorbeelden van deze techniek voor.
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Apologie?
Kan men echter een werk van zo grote omvang, tweeëntwintig boeken, en met een
enorme reikwijdte, een apologie noemen? Augustinus gebruikt de term niet. Maar
wat hij in zijn terugblik in de Retractationes erover zegt, komt er wel op neer: ‘Daarom
besloot ik in mijn vurige ijver voor het huis Gods tegen de godslasteringen en misvattingen van de heidenen “De stad Gods” te schrijven.’
Hij voegt er echter aan toe dat dit met name geldt voor de boeken 1–10. In de
boeken 11–22 wordt vooral ontvouwd wat het christendom zelf behelst. Toch is er ook
in die boeken polemiek tegen de heidenen, zoals omgekeerd in de boeken 1–10 meermalen de christelijke opvattingen als zodanig worden uitgelegd. Kortom, mede op grond
van de uitleg van de auteur zelf is er geen enkel bezwaar tegen om zijn omvangrijke
werk een apologie te noemen, dat wil zeggen een specimen van de intellectuele verdediging van het christendom. Tegelijkertijd beseft iedere lezer dat er meer aan de hand
is. Het ‘thetische’ aspect dat begrijpelijkerwijze in vele apologieën zichtbaar is, is hier
uitgegroeid tot een totaal-conceptie van de historische betekenis van het christendom,
bezien vanuit de idee dat zich in de geschiedenis twee civitates, gemeenschappen van
burgers, ontwikkelen, één georiënteerd op de duivel, de andere op God. Die beide steden
zijn soms makkelijk van elkaar te onderscheiden, vaak in het geheel niet, omdat ze in
de historische ontwikkeling met elkaar vervlochten zijn. Het is dan ook moeilijk vast
te stellen van welke civitas iemand een burger is. Voor Augustinus’ De civitate Dei is de
idee van de twee poleis, die elkaars tegenpool zijn, fundamenteel. Wij ontmoeten deze
gedachte in een duidelijk omlijnde gedaante reeds in zijn De catechizandis rudibus,
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‘Het eerste catechetische onderricht’, dat hij omstreeks 400 schreef, wellicht enkele
jaren later, maar in elk geval ruim voordat hij aan De Stad Gods begon.
In zijn Jeruzalem en Babylon heeft Hans van Oort de overeenkomst in structuur
tussen het genoemde beknopte geschrift van rond 400 en De civitate Dei duidelijk
gedemonstreerd en daaruit geconcludeerd dat het grote werk behalve een apologie ook
een catechese is. Augustinus wil het christelijke gedachtegoed niet slechts verdedigen,
maar ook onderricht geven aan iedereen die onvoldoende kennis ervan bezit.
Die functie van catechetisch onderricht komt mooi tot uiting in een tweetal brieven
aan een zekere Firmus in Carthago. De eerste vergezelt de toezending van een compleet
exemplaar van De civitate Dei en bevat onder meer aanwijzingen voor een verstandige
verspreiding onder echt geïnteresseerden. Firmus zelf, een ontwikkeld man, wordt aangespoord het werk te lezen en te herlezen. De reden van die aansporing wordt duidelijk
in de tweede brief: zo’n nijvere studie moet hem ertoe bewegen alle aarzelingen te
overwinnen, zijn status van catechumeen te verlaten en, naar het voorbeeld van zijn
vrouw, volledig toe te treden tot de christelijke gemeenschap: exemplo feminae civitatem dei te exhortor intrare (Ep. 2*, 4).
Herkomst
Wat is de herkomst van de gedachte dat zich in de geschiedenis van de wereld, de
geschiedenis van zonde en heil, twee categorieën mensen aftekenen, quas etiam mystice
appellamus civitates duas, ‘die we ook in een allegorische terminologie twee steden
noemen’ (15, 1)? Augustinus zelf adstrueert zijn gedachte vanuit de bijbel, met allerlei
citaten, onder meer uit de Apocalyps, waar het nieuwe Jeruzalem tegenover Babylon staat,
brieven van Paulus en de Psalmen. Zijn beroep op de bijbel is gezien zijn opvattingen
zonder enige twijfel gerechtvaardigd, maar die erkenning vormt geen beletsel voor een
onderzoek naar mogelijke voorgangers in de Grieks-Romeinse wereld. Men heeft in
diverse richtingen gezocht en, omdat Augustinus een brede uitwerking geeft aan zijn
conceptie, kunnen met enig recht het Platonisme en de Stoa enerzijds en verschillende
joodse en christelijke tradities anderzijds worden erkend als leveranciers van meer of
minder belangrijke bouwstenen.
Desondanks is het uiteindelijke resultaat primair het werk van Augustinus zelf. Al
zijn eigen voorafgaande gedachten en geschriften komen bijeen in deze samenvattende
visie op de zin van alles wat zich in de wereld en het denken en handelen van mensen
manifesteert. Daarin wordt een radicaal conflict tussen twee steden zichtbaar, respectievelijk bestemd om voor eeuwig bij God te zijn of samen met de duivel te worden
gestraft. Zou dit niet in de titel van het geschrift moeten blijken? Het gaat toch voortdurend om twee steden? Inderdaad, aldus Augustinus, maar aan de tweeëntwintig
boeken ‘heeft de beste van de twee hun titel gegeven’: titulum tamen a meliore acceperunt
(Retractationes 2, 43, 2).
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Structuur
Het valt op dat Augustinus veel aandacht
besteedt aan de opbouw van De civitate Dei
en zijn lezers begeleidt met samenvattingen
en terugverwijzingen, zodat ze de opzet in
het oog kunnen houden. In zijn eerder genoemde eerste brief aan Firmus geeft hij
enkele praktische wenken voor de publicatie. Alles in één band is teveel van het goede.
Indien Firmus een indeling in twee codices nastreeft, doet hij er goed aan één ervan te
vullen met de boeken 1–10, die de weerlegging van de ongegronde bezwaren der
heidenen bevatten, waarna dan in het tweede deel de uiteenzetting van ‘onze godsdienst’
in boek 11–22 volgt. Mocht hij echter denken aan meer dan twee codices, dan bij voorkeur vijf, gevuld met respectievelijk de boeken 1–5, 6–10, 11–14 (oorsprong van de
stad Gods), 15–18 ( voortgang), 19–22 (einde).
De hierboven in zeer beknopte bewoordingen aangeduide indeling behoeft enige
toelichting en uitbreiding. In boek 1–5 weerlegt Augustinus hen die denken dat de
stipte verering van de traditionele goden dient om geluk en voorspoed te verwerven
en te bestendigen, in het bijzonder voor Rome en zijn imperium. Een uitgebreid
overzicht van de geschiedenis toont echter duidelijk dat de goden ellende en verval
Augustinus schrijft De Stad van God,
miniatuur door Niccolò Polano uit 1459, Bibl. St. Geneviève, Parijs.
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Dat heeft nog een andere, gewichtige,
reden, die aanstonds aan het begin van de
praefatio wordt aangeduid. Als zijn onderwerp kondigt Augustinus aan: ‘de glorierijke
stad Gods, enerzijds in de loop van haar
ontwikkeling in de tijd, tijdens haar verblijf in
den vreemde, onder ongelovigen levend uit
het geloof, anderzijds in haar onwankelbare
eeuwige residentie.’ In de aardse werkelijkheid zijn de gelovigen niet thuis, ze verblijven
er als vreemdelingen, hun situatie is een
pelgrimage. Deze interpretatie van het leven
van de christen als een vreemde in de wereld
komt bij herhaling in De civitate Dei te
voorschijn. Van Oort heeft in zijn boek zeven
pagina’s in kleine druk nodig voor een mooi
overzicht van alle expliciete citaten. Het
belang van dit thema maakt het nog makkelijker te begrijpen waarom Augustinus in de
titel slechts één van de beide steden noemt.
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allerminst hebben voorkomen. Bovendien deden ze nooit enige poging om met hun
geboden individu en gemeenschap moreel te verbeteren. Hun bewonderaars en
navolgers hechtten daaraan trouwens geen enkel belang; hun standpunt was: ‘Als de
staat maar overeind blijft, als hij maar economische bloei geniet en roem vergaart door
overwinningen’ (2, 20). Christenen hebben echter totaal andere ideeën: ‘Wij noemen
keizers succesvol, als ze rechtvaardig regeren (...) als ze God vrezen, liefhebben en
vereren’ (5, 24).
De boeken 6–10 bespreken vervolgens de vraag of het polytheïsme geluk na de
dood kan bewerkstelligen. Dit komt er in de praktijk op neer dat de kwaliteit van de
traditionele religiositeit wordt getoetst. Als men afgaat op de mythen en riten, is het met
die kwaliteit droevig gesteld. In de theaters kan men het bedenkelijke gehalte van de
verhalen in toneelvorm aanschouwen en in de tempels gaat het ook schandelijk toe.
De Griekse filosofie levert echter betere bijdragen. Dit geldt in het bijzonder voor de
representanten van het Platonisme, die in feite dichtbij het christendom staan, maar
helaas het polytheïsme niet willen opgeven en zelfs demonen vereren. Hun hoogmoed
belet hen zulke gewoonten op te geven en Christus te erkennen als de universele weg
om de ziel te bevrijden.
In de tweede helft van De civitate Dei speelt de bijbel de centrale rol. Hij was zeker
krachtig aanwezig in boek 1–10, maar nu bepaalt hij, om zo te zeggen, de agenda. Het
gaat immers om de ontwikkeling van de beide steden vanaf hun oorsprong tot hun
eindbestemming en daarover heeft voor Augustinus het enig werkelijk gezaghebbende
geschrift het eerste en laatste woord. Zodoende wordt van de lezer zoal geen grondige
bijbelkennis, dan toch een aanzienlijke vertrouwdheid met inhoud en stijl van de bijbel
en niet te vergeten met de gangbare methoden van uitleg verwacht.
In boek 11–14 gaat het over schepping en val, niet alleen van de mens, maar ook
van de engelen. God is Schepper van alles. Zijn schepping is dus van nature goed, maar
de kwade wil maakte engelen afvallig en verleidde Adam en Eva tot zonde, waarmee
de dood werd geïntroduceerd. Krachtig verwerpt Augustinus de gedachte dat het
lichamelijke de bron van zonde en ellende is. Ook het lichaam is goed geschapen.
In boek 15–19 wordt de geschiedenis van de beide steden beschreven, met uitvoerige
citaten uit het Oude Testament. Hetgeen daarin opgetekend is heeft naast zijn directe,
historische betekenis ook de functie van voorafschaduwing. Voortdurend wordt er
verwezen naar Christus. De joden zien dat niet en dus is de kerk de nieuwe voortzetting
van de stad Gods. Daarin zijn echter tot het laatste oordeel goeden en slechten dooreen
gemengd.
De toekomst en de eindfase van de beide steden komen aan de orde in boek 19–22.
Eerst bespreekt Augustinus in boek 19 wat het hoogste goed is, namelijk de eeuwige
vrede bij God. Vrede is een fundamentele structuur van de schepping, maar de aardse
stad weet deze niet naar waarde te schatten. Na het laatste oordeel wacht de veroordeelden de eeuwige straf. Christenen die deze gedachte proberen te verzachten of in
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de aankondiging ervan alleen een pedagogische dreiging willen zien, hebben het bij
het verkeerde eind, want de bijbel is er volstrekt duidelijk over, aldus Augustinus. De
ware gelovigen zullen in de hemel, waar ze het getalsmatige verlies van de gevallen
engelen weer goedmaken, een nooit eindigende sabbat genieten.
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Kennis en eruditie
Voor zijn betoog zet Augustinus het volle arsenaal van zijn laat-antieke eruditie in.
Macedonius werd getroffen door zijn kennis van filosofie en geschiedenis. Daaraan
kan nog een aantal terreinen worden toegevoegd: natuurwetenschap, tekstconstitutie,
taalkunde, geografie, literatuur, om er maar enkele te noemen. Zodoende geeft De
civitate Dei ook een goede indruk van de belezenheid van een top-intellectueel in de
vroege 5de eeuw. Binnen dat geheel aan eruditie neemt de bijbel voor Augustinus de
centrale plaats in met een onaantastbaar gezag. De bijbel bepaalt de correcte richting
van denken en handelen en is de maatstaf voor alle kennis. Eén voorbeeld: historici
twistten over het antwoord op de vraag hoe lang de geschiedenis tot dan toe had geduurd.
Het juiste antwoord kan volgens Augustinus aan de Schrift worden ontleend: sinds
Adam zijn nog geen 6000 jaar verlopen.
De hegemonie van de bijbel impliceert echter allerminst dat andere auteurs en
bronnen van kennis onbenut blijven. Integendeel, sommigen komen langdurig aan
het woord. Hier kunnen slechts enkelen kort worden genoemd. Varro (116–29), ‘hun
gezaghebbende topgeleerde’: vir doctissimus apud eos et gravissimae auctoritatis (4, 1), is
onder meer Augustinus’ bron voor de Romeinse godsdienst en voor theorieën ter
verklaring van het fenomeen godsdienst. Sallustius (86–35), ‘een historicus met een
memorabele waarheidsliefde’: nobilitate veritatis historicus (1, 5), wordt door
Augustinus niet primair gebruikt als bron voor de geschiedenis van de Romeinse
republiek maar veeleer als interpreet daarvan, met name waar het gaat om de morele
neergang van de samenleving als oorzaak van haar politieke verval. Cicero (106–43),
de proza-auteur par excellence in het lesprogramma van het door Augustinus genoten
onderwijs, is vooral aanwezig met zijn De republica, geschreven tussen 54 en 51.
Daarin gaat het om de omschrijving en definitie van hetgeen een staat is of behoort te
zijn. Enkele andere geschriften van Cicero spelen een rol in specifieke passages.
Dat Apuleius, Platonicus Madaurensis (8, 14), ‘de Platoonse filosoof uit Madaurus’,
niet ver van Augustinus’ geboorteplaats Thagaste, ter sprake wordt gebracht, is uiteraard
geen reden tot verwondering: in de boeken 8 en 9 wordt zijn demonologie aan de tand
gevoeld. Voorts wil het toeval dat we de tweede titel van Apuleius’ roman Metamorphosen,
namelijk Asinus aureus, ‘Gouden ezel’, aan Augustinus danken (18, 18). Verschillende
andere Platonici komen aan het woord, maar de discussie met Porphyrius (± 234–305)
in de tweede helft van boek 10 is het meest indringend. Het gaat daar over demonen en
theurgie, de ziel en haar bestemming en ten slotte over de universele weg naar het heil.
Ook met Vergilius (70–19), die in het onderwijscurriculum een alles overheersende
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plaats innam, is Augustinus vaak diepgaand in gesprek. In een recente studie heeft
Sabine MacCormack dat voor zijn hele oeuvre nagegaan.2 Het geldt ook voor De civitate
Dei. Eén voorbeeld: in boek zes van de Aeneis ziet Aeneas in een vallei een aantal
gereinigde zielen, die volgens zijn vader Anchises wachten op een nieuwe incarnatie.
Dit ontlokt hem de verbijsterde vraag: quae lucis miseris tam dira cupido?, ‘Hoe komt
het dat die ongelukkigen zo’n gruwelijk verlangen naar het levenslicht hebben?’
(Aeneis 6, 721). In 14, 5 bespreekt Augustinus deze vraag en constateert hij dat dus
niet alleen het lichaam debet is aan de menselijke passies, maar dat deze kennelijk
ook voortkomen uit van de alle lichamelijke ‘besmetting’ gereinigde ziel.
Augustinus’ kennis en eruditie waren in hoge mate uit boeken afkomstig. Eigen
waarneming en mondelinge berichten van ooggetuigen hebben er echter eveneens
aan bijgedragen. In heel zijn oeuvre ontmoet men staaltjes daarvan, die tonen dat de
auteur zijn ogen en oren voor veel meer gebruikte dan studieuze lectuur. Een paar
voorbeelden uit De civitate Dei: in 2, 26 is hij een aandachtige, maar geschokte getuige
van een processie ter ere van de godin Caelestis; in 15, 9 is de vraag aan de orde of de
reuzen voor de zondvloed echt hebben bestaan. Samen met anderen zag Augustinus
op het strand van Utica een kolossale menselijke kies, molarem hominis dentem, en kort
voor Alariks plundering van Rome woonde daar een uitzonderlijk grote vrouw, die veel
bekijks trok (15, 23); tijdens zijn verblijf in Italië hoorde hij dat vrouwen uit de horeca
in een bepaalde streek reizigers tijdelijk in lastdieren konden veranderen (18, 18); in
21, 4 vertelt hij uit eigen ervaring dat pauwenvlees niet aan bederf onderhevig is en
dat hij vreselijk schrok toen hij voor het eerst de werking van een magneet zag. Bij dit
soort persoonlijke waarnemingen en mededelingen van ooggetuigen hoort ook de
fascinerende reeks van contemporaine wondergenezingen in Carthago, Hippo en
andere plaatsen in de buurt (22, 8). In enkele van die berichten geeft Augustinus aan
zijn talent als verteller de volle ruimte, met een prachtig resultaat.
Tijdgebonden
De civitate Dei bevat tal van passages die ook de hedendaagse lezer kunnen treffen of
boeien, zoals dat in vroegere eeuwen reeds het geval geweest is. Dat neemt niet weg
dat het werk uiteraard met duizend draden verbonden is met de periode waarin het
ontstond en waartoe de auteur ondanks zijn oriëntatie op een andere stad en een
andere toekomst met heel zijn actieve persoonlijkheid behoorde. Bij de lectuur moet
men dat in het oog houden. Dat bevordert het begrip en vooral het respect voor hetgeen
hier tot stand gebracht is.
Eén aspect moge dit verduidelijken, te weten de activiteiten van engelen en
demonen. Deze zijn in tal van passages te vinden. Aan het begin van boek 12 komt zelfs
even de vraag op of er eigenlijk niet vier civitates zijn, waarvan twee voor respectievelijk
goede en slechte engelen. Dat is niet het geval. Augustinus houdt vast aan twee civitates,
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Goede schepping
In de dagelijkse werkelijkheid worden we geconfronteerd met veel kwaad, dat wordt
aangericht door slechte mensen en gevallen engelen, dat wil dus zeggen demonen.
Dit bedroevende feit vormt geen enkel beletsel voor een fundamentele overtuiging van
Augustinus die hij in De civitate Dei bij herhaling onder woorden brengt, namelijk dat
het geschapene als zodanig goed is. Alle schepselen hebben een of andere innerlijke
orde en daarom zijn ze goed (12, 5). Waar het defect van het kwaad geconstateerd
wordt, is daaraan een niet-defecte natura voorafgegaan (11, 17). De bron van het kwaad,
de verkeerde wil, getuigt zo in feite van de goede schepping. God weet trouwens ook
die verkeerde wil toch in zijn orde op te nemen. Het kwaad is secundair, het heeft
geen eigenstandige positie. ‘Geen enkele natura is een kwaad en dat woord “kwaad”
duidt alleen maar een gemis van “goed” aan’ (11, 22), aldus de Neoplatoonse definitie
die Augustinus lijnrecht tegenover de manicheeërs tot de zijne maakt. Zelfs de duivel
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één voor de slechte engelen en mensen, één voor de goede. Alleen al deze gedachte
kan duidelijk maken dat engelen en demonen geen symbolische of allegorische fictie
zijn, maar realiteit, in actieve vorm. Hierin stemt Augustinus overeen met de gangbare
opvattingen in zijn tijd, van zowel christenen als niet-christenen. Het bestaan en de
activiteiten van goede en slechte ‘geesten’ moesten dan ook een plaats krijgen in de
reflecties van filosofen en theologen. Hun denksystemen bevatten meestal een of
andere uitgewerkte demonologie, hetzij expliciet, zoals in Apuleius’ desbetreffende
ook door Augustinus geconsulteerde traktaat De deo Socratis, of impliciet, zoals in
Augustinus’ oeuvre. Met de hele vroegchristelijke traditie gebruikt hij de term daemon
alleen voor kwade geesten. Goede demonen zijn ondenkbaar. Het zijn gevallen engelen,
die men ook engelen van de duivel kan noemen (5, 9). De gedachte dat zielen van
schurken na hun dood demonen worden is verwerpelijk en zou zelfs een beloning voor
crimineel gedrag in het vooruitzicht stellen: de betrokkenen denken dan na hun dood
met offers gefêteerd te zullen worden (9, 11). Zonder enige twijfel zijn demonen tot veel
in staat, bij voorbeeld via de magie (21, 6), maar Gods almacht reikt ver daarbovenuit.
God bepaalt de grenzen waarbinnen hun operaties worden gedoogd. Hij voorzag hun
kwalijke praktijken, maar wist ook hoe hij die kon inpassen in zijn voorzienig bestel
(11, 18). Vooral in De civitate Dei 8–10 schenkt Augustinus veel aandacht aan de demonen,
hun ‘luchtige’ en dus snelle fysiek en hun capaciteiten, en bestrijdt hij heidense
inzichten, zoals de gedachte dat ze geknipt zouden zijn voor een bemiddelende rol
tussen goden en mensen (8, 15). In Sulpicius Severus’ biografie van Martinus van
Tours, geschreven in 397, zien we de heilige man daadwerkelijk de demonen en de
duivel ontmaskeren en bestrijden. Augustinus doet het op intellectuele wijze, door
zorgvuldig de begrenzingen van hun actieradius te bepalen en zo zijn lezers te ontdoen
van overmatige angst voor hun boosaardigheid.
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is niet slecht van nature – hij is immers door God geschapen! –, nec ipsius diaboli
natura, in quantum natura est, malum est (19, 13). Augustinus past hierop ook zijn
gedachte over dolor, ‘verdriet’, toe. Aan het begin van boek 14 bestrijdt hij de visie van de
Stoa, die dolor als een voor de wijze mens verwerpelijke verstoring van zijn innerlijke
rationele evenwicht beschouwde. Volgens hem is juist het ontbreken van verdriet een
defect. Verdriet voelt men om het verlies van wat goed is, het geeft uiting aan de
absentie van het goede en verwijst er dus direct naar. Welnu, in de eeuwige straf die
God de duivel oplegt ontneemt hij hem niet alles, hij laat hem de dolor om wat hem
werd ontnomen. Dat verdriet legt dus getuigenis af van het goede dat nog overbleef.
Deze koene gedachte krijgt geen verdere uitwerking. Toch toont ze zijn diep gefundeerde
overtuiging dat het geschapene van nature goed is. Ondanks de herhaalde accentuering
van de menselijke misère ten gevolge van de zonde verbaast het dan ook niet dat tegen
het einde van De civitate Dei in een hoofdstuk van enige lengte (22, 24) allerlei goede
en mooie dingen in de aardse werkelijkheid worden opgesomd. Hoe schitterend moet
dan de beloofde toekomst zijn!
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Toekomst
Die toekomst geeft aan de aardse realiteit en haar geschiedenis de juiste oriëntatie en
perspectief en bepaalt het weidse panorama dat in De civitate Dei wordt geschilderd.
Vanuit die visie worden de aanvallen van de heidense tegenstanders bestreden, maar
worden evenzeer de misvattingen van orthodoxe en ketterse christenen gecorrigeerd.
Er is geen plaats voor het pagane conservatisme, dat ineffectief is gebleken, maar
evenmin voor enig christelijk triomfalisme om het succes van de christianisering van
het imperium Romanum. Tot het einde der tijden is de stad Gods immers een
gemeenschap van burgers die op weg zijn naar hun vaderland. Daarmee wordt de
waarde van hetgeen mensen in hun cultuur en ordening soms tot stand brengen, van
hun kwaliteiten en prestaties, van hun denkvermogen allerminst geloochend, maar
wel in een ander perspectief geplaatst.
Wij mensen kennen en doorgronden niet alles, zeker niet Gods precieze overwegingen en beslissingen. Daarom moeten we ons ook onthouden van speculatieve
berekeningen van de aangekondigde toekomst. Van het chiliasme moet Augustinus
niets hebben. De geheimzinnige passage over het duizendjarige rijk in Apocalyps 20
interpreteert hij allegorisch als een verwijzing naar het totaal van de geschiedenis sinds
Christus, waarbij het getal dus niet letterlijk mag worden opgevat. Ook verwerpt hij
de lumineuze gedachte dat de tien plagen van Egypte de voorafschaduwing zijn van
tien perioden van christenvervolging, met als elfde de parallellie tussen de bedreiging
van de Israëlieten door Farao’s cavalerie en de doortocht door de Rode zee enerzijds en
de periode van vervolging door de antichrist in de eindtijd anderzijds. Sinds de komst
van Christus bevinden we ons in de zesde fase van de geschiedenis, die onmiddellijk
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voorafgaat aan de eeuwige sabbat. De lengte van de huidige periode is echter volstrekt
onbekend: ‘Het is niet aan u de tijden te weten die God in zijn macht heeft bepaald’
(Handelingen 1, 7, geciteerd in De civitate Dei 22, 30).
Slot
Omstreeks 413 begon Augustinus zijn magnum opus et arduum, pas dertien jaar later
voltooide hij het: ‘er kwam heel veel tussen dat geen uitstel gedoogde’ (Retractationes
2, 43, 1). Nu moesten de lezers aan het werk. De auteur ziet reikhalzend naar hun
reacties uit. Uit een brief van Firmus vernam hij dat deze boek 1–10 had bestudeerd
en uit zijn opmerkingen daarover maakte hij tevreden op dat dit met stipte aandacht
was gebeurd. Maar hoe zat het met boek 11–22? Daarover hoorde hij nog niets. Aan
de slag dus! ‘Ik reken op de opbrengst van wat ik in dat tweede deel van De civitate Dei
heb geïnvesteerd’, de duodecim posterioribus libris redde quod debes (Ep. 2*, 2).
Noten
De hoogste gezagsdrager van de diocees Africa. Zijn titel duidt aan dat hij ‘plaatsvervanger’ is van de praefectus praetorio van de prefectuur Italia, waaronder deze diocees ressorteerde.
2
sabine maccormack, Shadows of Poetry (Berkeley 1998).
1
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Wat is de kracht van de stad van God? Wie de kracht van deze stad wil
begrijpen, moet de kracht van de liefde verstaan. De liefde immers is een
kracht die niemand kan weerstaan. Geen wereldstorm en geen stortvloed
van beproevingen kunnen het vuur van de liefde doden. Want over haar
staat geschreven: ‘Sterk als de dood is de liefde.’ Daarin lijkt de liefde op
de dood. Wanneer de dood komt, kan niemand hem weerstaan. Met hoeveel ingrepen of geneesmiddelen men de dood ook bestrijdt, aan het
geweld van de dood kan een sterfelijke mens niet ontkomen. Zo kan de
wereld ook niets ondernemen tegen het geweld van de liefde. Maar de
gelijkenis tussen de liefde en de dood bevat ook een tegenstelling. Want
zoals de dood alle kracht bezit om ons uit het leven weg te rukken, zo
bezit de liefde alle kracht om ons in leven te houden.
(Enarrationes in Psalmos 47, 13).
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De levenscyclus van Augustinus, door Jan van Scorel (1520).
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Augustinus en de reformatie
Een onbesliste strijd

V
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oorgeschiedenis
De laatste tien jaren van het leven van Augustinus waren verre van onbezorgd
en geenszins het spreekwoordelijke otium cum dignitate. Integendeel, het
decennium tussen 420 en 430 staat in het teken een verbitterde strijd tegen een
geniale tegenstander, Julianus van Aeclanum (ca. 386–454). Deze laatste was bisschop
van de gelijknamige stad in Italië, zoon van een bisschop, getrouwd met de dochter
van een bisschop en vriend van de vooraanstaande Paulinus van Nola (354–431).
Kortom een man met een andere achtergrond dan Augustinus, een man die met
dédain neerkeek op de Africanen (Poeni) en die in het jarenlange debat tussen de twee
theologen geen enkele consideratie toonde met de dertig jaar oudere Augustinus.
Waar ging het om? Julianus was een aanhanger van de ideeën van een zekere
Pelagius (ca. 360–430). Pelagius was afkomstig van de Britse eilanden en zijn levenswijze en visie waren in korte tijd zeer populair geworden in het Rome van 410–420.
Hij preekte een mengsel van ascese, perfectionisme en optimisme dat goed aansloeg
bij het culturele klimaat van die dagen. Christenen – clerus zowel als leken – behoorden
te leven naar de hoogste normen en zeden en zij moesten een onberispelijk voorbeeld
zijn voor hun omgeving. Op die wijze zou de kerk een lichtend voorbeeld worden van
Gods bedoelingen met de mensen. Een weliswaar veeleisend ideaal maar naar Pelagius’
mening was het volstrekt haalbaar, want God zou geen geboden en wetten hebben
gegeven als die niet uitvoerbaar waren. Anders geformuleerd: het is een mens mogelijk
niet te zondigen, daartoe heeft hij een vrije wil. Dat was een helder en duidelijk standpunt, waar Pelagius veel succes mee had bij de Romeinse bovenlaag. Omdat deze
ethiek goed aansloot bij de moraal van de Stoa was Pelagius’ visie één van de stromen
waarin christendom en oude cultuur samenvloeiden tot een nieuw dynamische visie
op mens en cultuur.
Deze populaire theologie schoot Augustinus echter in het verkeerde keelgat.
Naar zijn mening begreep Pelagius niets van de dynamiek van het christelijk geloof en
was zijn optimisme over de menselijke mogelijkheden volstrekt misplaatst. Pelagius
meende dat het de mens mogelijk was om niet te zondigen, Augustinus meende dat
hij daarmee op naïeve wijze de onderstromen van het leven over het hoofd zag en het
begrip van de vrije wil versmalde tot een kwestie van wel of niet kunnen. Bovendien
zat er een verdacht elitair trekje aan Pelagius’ moraal: het gewone kerkvolk zou nooit
aan de eisen kunnen voldoen waaraan sommige begaafde mensen wel konden
beantwoorden.
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Augustinus schreef vervolgens een aantal geschriften tegen Pelagius en zorgde
ervoor dat het pelagianisme al snel veroordeeld werd door verschillende concilies.
Maar de tegenpartij zat ook niet stil. Nadat Pelagius eerst al was verdedigd door zijn
leerling Celestius, kwam er met Julianus een nieuwe generatie op het toneel. Hij was
een briljant theoloog, goed thuis in bijbel en kerkvaders en zeer onderlegd in de Griekse
wijsbegeerte en logica. Julianus pakte Augustinus ongekend hard aan, zonder enig respect
voor de oudere protagonist. Hij liet zien waar Augustinus’ leer toe kon leiden en dwong
de bisschop van Hippo extreme standpunten in te nemen. De kernbegrippen van de
strijd in dat laatste decennium van Augustinus’ leven worden dan termen als ‘genade’,
‘vrije wil’ en ‘voorbestemming’. Steeds maar weer legt Augustinus in zijn geschriften
tegen Julianus uit dat een mensenleven moet worden gezien in het licht van de genade.
Versta daaronder het vermogen de werkelijkheid, met name het eigen leven, te bezien
als een tekening naar Gods wil. Korter gezegd: genade is kennis van de almacht van
Gods wil. Het idee van een menselijke vrije wil is niet veel meer dan een illusie, een
gebrek aan godskennis.
Dat nu vond Julianus veel te ver gaan. Dan was het menselijk leven uit zichzelf
niets meer waard, dan had liefde geen eigen bestaansrecht en functioneerde de moraal
toch vooral als een zoethoudertje dat het leven niet werkelijk naar goed of kwaad kon
buigen. Alles zou niet meer zijn dan de eerste acte van het theater van de verlossing,
alles zou in het teken staan van het falen van de mens en daarmee zou het kwaad dus
een ongekend grote rol krijgen. Walgelijk vond Julianus deze opvatting, een vernedering
van het leven en een ontkennen van de levensvreugde. Het kwam neer op het weer
invoeren van het oude Fatum onder de christelijke naam ‘genade’. Augustinus van zijn
kant meende dat Julianus nauwelijks begreep wat het begrip genade inhield. Dat was
volgens hem geen ruggensteuntje bij het verwezenlijken van de eigen goede natuur,
maar bestond uit het herkennen van de beslissende rol van God in het bestaan. Zijn
eigen leven was daarvan het meest sprekende voorbeeld. Dat hij bisschop was geworden
in Hippo was geen kwestie van zijn eigen kwaliteiten en vermogens maar van Gods
bestuur en leiding. Zijns inziens ging het in het leven dus wezenlijk om genade en
voorbestemming.
Een persoonlijke God
Tien jaar nam deze kwestie en de gemoederen liepen hoog op. De vraag is evenwel
waarom juist déze kwestie zo’n impact heeft gehad. En waarom met name dit punt,
eeuwen later, het centrale geschil van mening werd tussen Luther en Erasmus.
In het Augustinus-onderzoek is er al vroeg op gewezen dat met Augustinus een
wending naar het subjectivisme zijn intrede deed in de klassieke cultuur. Zijn
Belijdenissen, met daarin het verslag van zijn benadering van God en het goddelijke,
zijn daar een goed voorbeeld van. Weliswaar was Augustinus sterk beïnvloed door het
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neoplatonisme van Plotinus en Porphyrius, hij week er ook op essentiële punten van af.
Het goddelijke leren kennen is zowel een kwestie van opstijging (ascensio) als van inkeer,
toekeer (conversio). Die bewegingen richten zich met name op een persoonlijke God met
wie de mens een persoonlijke relatie heeft. Ze ‘personifiëren’ het zijn en gelden veel
minder een onpersoonlijke zijn (of wat daar nog bovenuit gaat). Dat persoonlijk
karakter van de ultieme werkelijkheid bracht een definitieve psychologisering van de
metafysica met zich mee. God is niet meer kenbaar buiten de eigen levensgeschiedenis
en Augustinus zegt dan ook al in een van zijn vroegste overgebleven geschrift
(Soliloquia 1, 2) dat hij ‘God én de ziel wil leren kennen’. Beiden vallen niet los van
elkaar te zien. Met andere woorden, gezien de louter persoonlijke aard van de relatie
met God kan de mens zich ook niet meer op objectieve gegevens beroepen. Genade
en vrije wil zijn geen eigenschappen meer van het leven in het algemeen maar kunnen
zich slechts manifesteren in de relatie van deze of gene persoon met God. In de ogen
van sommigen wordt daarmee het leven op dramatische wijze beperkt, in de ogen van
anderen verkrijgt het juist zijn uiteindelijke diepgang.
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Luther en Erasmus
Die elementen komen terug in het debat tussen Luther (1483–1563) en Erasmus
(1469–1536). Augustinus’ opvattingen over de genade en voorbeschikking zijn intussen
in gematigde vorm de officiële kerkleer geworden en de bewegingsruimte van beide
opponenten is dus relatief gering. Want men voegt zich naar het augustijns standpunt
en maakt zich dan schuldig aan grove geringschatting van de menselijke mogelijkheden;
of men onderschrijft het standpunt van Pelagius en schaart zich dan bij de ketters.
Beide opties waren niet aantrekkelijk en met name Erasmus leed onder deze geringe
manoeuvreerruimte. Overigens hebben beiden geleefd in augustijnenkloosters en
wisten dus waar de mosterd te halen.
We schrijven 1520. De bul Exsurge Domine (Sta op, Heer) wordt uitgevaardigd en
sommeert Luther om zijn stellingen te herroepen. Luther antwoordt met een Assertio
omnium articulorum (Stellingname inzake alle artikelen), waarin hij niets herroept
maar juist zijn standpunten aanscherpt. Het gevolg is dat velen zich tot Erasmus
wenden met het verzoek nu eindelijk eens de lutherse ketterij te weerleggen. Aan die
verzoeken geeft hij tenslotte gehoor en in 1524 verschijnt De Libero Arbitrio Diatribe
sive Collatio. (Vertoog of vergelijkend onderzoek over de vrije wil). Het eerste deel van
de titel refereert ondermeer aan een werk van Augustinus, De gratia et libero arbitrio,
dat dateert uit ongeveer 425. Het tweede deel van de titel geeft Erasmus’ methode
aan. Hij hecht er waarde aan over de vrije wil te disputeren en materiaal daarover te
verzamelen. Daarbij valt het op dat Erasmus juist het punt van de vrije wil uitzoekt om
Luthers opvattingen nader te analyseren. Hij acht dat onderwerp bij uitstek het punt
waar het hart klopt van Luthers theologie, veel meer dan bij zaken als de aflaat, het
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pausdom, het priesterambt enzovoorts. Luther beaamt het juiste karakter van die
inschatting en zal Erasmus daar ook om prijzen. Vervolgens antwoordt Luther in 1525
met zijn De servo arbitrio (Over de geknechte wil), waarin hij van leer trekt tegen
Erasmus’ interpretatie van de modaliteiten van de wil. Erasmus antwoordt dan tenslotte nog met een uitgebreide verhandeling, Hyperaspistes (Schilddrager).
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Augustinus tussen Erasmus en Luther
Het onderwerp van het grote dispuut komt dus bij Augustinus vandaan. Ligt het dan
niet voor de hand te veronderstellen dat beide tegenstanders zich op Augustinus zullen
beroepen en vaak bij hem te rade zullen gaan? Misschien, maar het is nauwelijks het
geval. Er is eigenlijk geen sprake van een werkelijke receptie of een verdere ontwikkeling
van specifiek augustijnse gedachten. Veeleer lijken verwijzingen naar Augustinus elementen uit de toenmalige literaire en theologische canon, maar is er niet echt sprake
van uitwerking van de gedachtelijn van Augustinus in die laatste tien jaar van zijn
leven.
Hoe gaat men dan te werk? Erasmus gaat nauwgezet en systematisch te werk.
Hij gaat na in welke mate men vroeger al dan niet aan een vrije wil geloofde. Daartoe
verzamelt hij eerst uitspraken uit de bijbel en verdeelt die onder in uitspraken ten
gunste van de vrije wil en uitspraken die vrijheid ontzeggen aan de wil. Zijn conclusie
is dat verreweg het merendeel van het materiaal wijst in de richting van een vrije wil.
Niettemin vermeldt hij ook de plaatsen in de bijbel waar de vrije wil blijkbaar wordt
afgewezen. Uiteindelijk komt hij dan tot een vijftal typen meningen over de vrije wil,
elk met hun vertegenwoordiger. Hij begint met Pelagius, daarna komen Duns Scotus
(1266–1308, middeleeuws theoloog), Augustinus, Karlstadt (1480–1541, reformatorisch theoloog) en tenslotte Luther. Erasmus kan met de opvattingen van Scotus en
Augustinus redelijk uit de voeten, maar niet met de twee uitersten, Pelagius en
Luther, die als twee ketters een onbegaanbare extreme weg hebben gekozen en het
verst zijn verwijderd van de waarheid, die Augustinus vertegenwoordigt.
Met name de vermelding van Augustinus is hier van belang. Van hem vermeldt
Erasmus dat hij weliswaar meer gewicht aan de genade toekende dan aan de vrije wil,
maar dat hij toch ook beide elementen zag als twee samenwerkende kwaliteiten die
hetzelfde werk verrichten:
Op de tweede plaats verwijs ik naar de mening van diegenen die zozeer geringe vermogens aan de vrije wil toekennen, dat zij hem net niet opheffen. Zij zeggen immers
dat hij niets kan bewerkstelligen tenzij de genade erbij betrokken is. Hetzij omdat zij
aanmoedigt, hetzij omdat zij bewerkstelligt of medebewerkstelligt (operans sive cooperans)
(...) Dat is de mening van Augustinus of van Thomas, die de mening van Augustinus
volgt in zoverre hij een zeer gering vermogen toekent aan de vrije wil (De libero arbitrio 9).
Dit is een interpretatie van Augustinus waardoor de bisschop van Hippo enigszins als
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buikspreker wordt gebruikt ten gunste van een mening die hij nooit had gehad. Welk
effect zichtbaar wordt in het volgende citaat:
Zij die derhalve het verst wegvluchten van Pelagius (en wie kan dat anders zijn dan
Augustinus? MS), kennen zeer veel toe aan de genade, aan de vrije wil vrijwel niets,
maar heffen hem niet geheel op (...) zij ontkennen dat de mens iets kan verrichten
zonder een eerste en voortdurende bijstand van de goddelijke genade. Hun mening
lijkt mij voldoende waarschijnlijk omdat zij aan de mens inspanning en poging laten,
maar hem toch niet toelaten dat aan eigen krachten toe te schrijven. Verbetener is de
mening van diegenen die bestrijden dat de vrije wil tot iets anders in staat is dan tot
zondigen en dat alleen de genade in ons het goede werk verricht..Het meest verbetene van allen lijkt mij de mening van hen die zeggen dat de vrije wil een loos begrip is
en niet tot iets in staat is of ooit in staat is geweest. (De libero arbitrio 9).
Erasmus rekent Augustinus tot de eerste groep, maar hij behoort in feite tot de tweede
categorie. Want Augustinus ziet de wil niet als een medewerker aan de genade en de
werken van genade en wil zijn in zijn visie geheel verschillend. Ongetwijfeld heeft
Erasmus dat ook beseft, maar hij moest nu eenmaal een minimale poging doen
Augustinus in dit debat aan zijn zijde te krijgen. Kortom, eigenlijk kon Erasmus zich
in dit debat nauwelijks beroepen op Augustinus; hij brengt hem derhalve slechts het
verschuldigde formele saluut. Bovendien is zijn methode erop gericht de kwestie van
de vrije wil uit de welles-nietes-sfeer te halen en er een normaal debat, of zelfs dialoog,
van te maken. Daarbij hoort dat er allerlei materiaal over de kwestie wordt verzameld
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uit de bijbel en de traditie. Geen enkele tekst kan zich er echter op beroepen a priori
meer gezag te hebben dan een ander. Ook Augustinus, hoewel traditioneel kroongetuige
in dit debat, is dus slechts materiaal ter beoordeling van het concept van de vrije wil.
Hij is een onderdeel van de traditie die de bijbelse gegevens moet staven of weerleggen.
De vrije wil was naar Erasmus’ mening immers geen zaak waarmee het geloof stond
of viel. Het was een ingewikkelde kwestie waarbij de mensen helaas de neiging hadden aan het ondoorgrondelijk karakter van het betreffende mysterie voorbij te zien.
Hoe ligt het bij Luther? Die heeft toch in elk geval het voordeel dat hij inhoudelijk
veel dichter bij Augustinus staat. Gebruikt hij derhalve diens theologie en beroept hij
zich uitdrukkelijk op hem? Nee, ook hij kan en wil volkomen op eigen kracht rekenen,
ook al bestaat die kracht voor een deel uit niet meer dan vilein schelden en schimpen.
Hij behandelt Erasmus op uitgesproken grove wijze, maar is glashelder in zijn overtuiging dat de vrije wil wel degelijk een belangrijke zaak is en dat een theoloog in die
kwestie positie moet innemen en een belijdende uitspraak moet kunnen doen, een
assertio. Zoals echter al gezegd, ook hij refereert slechts terloops aan Augustinus en
hij geeft geen blijk van nieuwe inzichten in de augustijnse theologie. Integendeel, hij
ziet zichzelf als de eenling die het tegen de hele kerkgeschiedenis moet opnemen.
Erasmus kan tenminste nog bogen op vele medestanders en vertegenwoordigt in feite
de algemene opvatting. Academies, concilies, bisschoppen, pausen: zij staan allemaal
aan de zijde van Erasmus. Luther daarentegen staat alleen, met hooguit op der achtergrond de steun van Wyclif (1328–1384), De Valla (1492–1546) en Augustinus. Want,
zo schrijft Luther, Erasmus stapt gemakkelijk over Augustinus heen, maar in werkelijkheid staat deze aan de kant van Luther.
De methode van Erasmus
De conclusie is dus duidelijk. Het vraagstuk van de vrije wil gaat direct op Augustinus
terug, maar noch Erasmus noch Luther betrekken Augustinus’ overwegingen werkelijk
in hun argumentatie. Is Augustinus dan niet meer dan het scherm geweest waarop
men de eigen standpunten kon projecteren? Dat is misschien te snel geconcludeerd
en daar is de inzet van het debat te hoog voor. Het belang van het debat ligt misschien
echter meer in de methode dan in de inhoud.
Erasmus is ervan overtuigd dat een ingewikkelde zaak als die van de vrije wil geen
baat heeft bij simplificatie, te meer daar het aan de praktijk en beleving van het geloof
weinig of niets toevoegt. Welnu, in zo’n geval is de methode waarmee iets besproken
wordt van essentieel belang. Erasmus opteert voor een open en wetenschappelijke
houding: wat is het materiaal, hoe wegen we het, hoe vergelijken we het een en het
ander? Want een theoloog kan en mag zich niet alleen maar op de bijbel beroepen,
hij moet ook argumenten uit traditie en cultuur (zoals bij de kerkvaders) verzamelen
die de bijbelse gegevens bevestigen of weerleggen.
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De methode van Augustinus
Het is een attitude die Augustinus zelf eindeloos heeft gepraktiseerd door in vrijwel al
zijn werken in gesprek te gaan met derden. Denk aan de uitgebreide bespreking van
de platonici in De Civitate Dei, denk aan het wegen van de traditie in De Trinitate.
Want hoewel Augustinus zich bekeerd heeft tot het christendom en in die zin een
bepaalde breuk realiseerde met zijn culturele omgeving, blijft hij toch een typisch vertegenwoordiger van de Laat-Romeinse maatschappij. Zelfs zodanig dat het fenomeen
van de bekering en de aansluiting bij het christendom nauwelijks meer een breuk
betekent met de omringende cultuur, maar veeleer een tendens in en van diezelfde
cultuur.
Het gevolg van die attitude is dat Augustinus’ kenleer sterk gelaagd is. Hij kan enerzijds stellen dat God waarheid is, maar tegelijkertijd onderstrepen dat niemand God
kent zoals Hij werkelijk is. De werkelijkheid, God zelf, is niet te achterhalen en zodra
je wél meent God te begrijpn heb je je vergist:
Wat zullen we dus zeggen, broeders en zusters, over God? Want als datgene wat je
wilt zeggen, als je dat begrijpt, dan is het God niet. Als je het kunt bevatten, dan bevat
je iets anders dan God. Als je het als het ware kunt bevatten, dan bedrieg je je verstand.
Als je dus kunt begrijpen, dan is het dat niet; en als het het wel is, dan kun je het niet
begrijpen. Wat wil je dus zeggen van datgene dat je niet kunt vatten? (Sermo 52, 16)
In ons kenvermogen schuilt een zekere ontoereikendheid en die ontoereikendheid
moet geïntegreerd in je kennis. Anders gezegd, kennis valt niet te verabsoluteren.
Zelfs niet als je die kennis uit de bijbel haalt. Want, zal Augustinus zeggen, ook de
bijbel bestaat uit woorden, zinnen en zegswijzen die je kunt beschouwen als ‘tekens’
die naar een werkelijkheid verwijzen:
In alle heilige boeken moet echter bezien welke eeuwige waarden er kunnen worden
onderscheiden en wat de feiten zijn die kunnen verhaald (De Genesi ad Litteram 1, 1).
Slechts heel af en toe vallen ‘teken’ en ‘werkelijkheid’ samen (b.v. het Woord van God
met God zelf), maar dan nog is die identificatie niet vanzelfsprekend.
Augustinus’ manier van teksten lezen gaat er dus vanuit dat de werkelijkheid of
waarheid beslist bestaat, dat zij misschien zelfs vervat is in de heilige Schrift, maar dat
ons ken- en leesvermogen niet aan die goddelijke waarheid kunnen raken. Zoals hij het
in De Trinitate 5, 1 uiteenzet, je hebt de werkelijkheid, dan de gedachten over die werkelijkheid en tenslotte het uitspreken van die gedachten. Tussen die drie elementen
bestaat een hiërarchie en bepaald geen gelijkheid. Het denken kan de werkelijkheid
niet vatten en woorden kunnen onze gedachten niet omvatten.
Kortom, allemaal elementen die erop wijzen dat we behoedzaam met teksten
moeten omgaan en niet te snel moeten denken dat we de waarheid in pacht hebben.
Daarom kan Augustinus aan het begin van zijn magistrale werk over de Triniteit ook
schrijven dat hij de lezer uitnodigt hem attent te maken op eventuele fouten:
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Ik hoop dat degene die dit werk leest, met mij optrekt op momenten dat hij even
zeker is als ik; dat hij met mij mee zoekt als hij even sterk twijfelt als ik; dat hij naar
mij terugkeert als hij een fout zijnerzijds onderkent en dat hij mij terugroept als hij
een fout mijnerzijds ontdekt. Zo zullen we samen de weg van de liefde gaan en reiken
naar Hem van wie geschreven is: zoekt altijd zijn aangezicht (De Trinitate 1, 5).
Het lezen van teksten, nadenken, geloven enzovoorts, het is allemaal het afleggen van
een weg, waarbij de reiziger weet dat het vaderland wel bevroed maar niet bevat kan
worden.
Dat is de hoofdlijn van Augustinus’ kenleer en die lijn sluit goed aan bij Erasmus.
De grote letterkundige pleit voor een vrije wil van de mens en voor een benadering
van de teksten waarbij de een met de ander wordt vergeleken. Blijkbaar kan het niet
zo zijn dat er één a priori de waarheid bevat, b.v. de bijbel, en de lezer a priori zijn
eigen oordeel (liberum arbitrium) moet afleggen.
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De methode van Luther
Luther daarentegen kan en wil die lijn niet volgen. Het gaat hem uitsluitend om de
bijbel en de waarheid die daarin vervat is. De bijbel is de enige leesregel voor het
geloof. Er kan derhalve ook geen sprake zijn van een soort tekstvergelijkend onderzoek; het zal moeten gaan om een stellingname (assertio). Dat is noodzakelijk omdat
gelovigen nu juist behoefte hebben aan belijdende uitspraken en niet aan afstandelijke
beschouwingen. Met andere woorden: Luther is naar de letter gerekend een goed leerling van Augustinus, maar diens methode weet hij niet te integreren in zijn theologie.
Continuïteit of breuk?
Daarom is de laatste vraag in welke mate Augustinus die lijn heeft verlaten toen hij
die laatste tien jaar van zijn leven schreef tegen Julianus van Aeclanum. Heeft de
grote biograaf Peter Brown gelijk als hij stelt dat Augustinus op tragische wijze het
slachtoffer is geworden van zijn eigen zwakheden en angsten? Of onderstreept het
thema van de genade juist de ontoereikendheid van ons kenvermogen en kun je het
beschouwen als een christianisering van het oude concept van de vergoddelijking
(theiosis)? In het eerste geval is het debat tussen Julianus en Augustinus de opmaat
voor de ontwikkeling van een krampachtig geloof waarin het draait om het hebben en
houden van de waarheid en daar geen duimbreed van af willen wijken. In het andere
geval is geloof uiting van een traditie die enerzijds het kenvermogen van de mens niet
wil overschatten, maar die ook, zonder relativisme, de zin voor het mysterie wil
behouden.
Is er dus sprake van een breuk in het werk van Augustinus? De bisschop van
Hippo meent zelf dat zulks geenszins het geval is. Integendeel, hij constateert een
grote continuïteit sprake is tussen zijn vroege en late werk. Het onderstaande citaat,
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uit een van zijn laatste geschriften vlak voor zijn dood, gaat als volgt:
Welk van mijn boeken kan bekender en geliefder zijn dan de Belijdenissen? Toen ik
dat boek uitgaf, bestond de Pelagiaanse ketterij nog niet en daarin zeg ik met zekerheid, zelfs vaak, tot God: geef wat Gij beveelt en beveel wat Gij wilt. Dat zijn mijn
woorden die Pelagius in Rome, toen ze werden aangehaald door een broeder en
medebisschop, niet kon verdragen. Hij sprak ze op tamelijk heftige wijze tegen en
raakte bijna slaags met degene die deze woorden had aangehaald. Maar wat beveelt
God ten eerste en ten meeste? Dat wij in Hem geloven. En dat geeft Hij dus zelf, als het
juist is van Hem te zeggen: geef wat Gij beveelt. En in datzelfde boek heb ik over mijn
bekering verhaald, toen God mij tot het geloof wendde dat ik met mijn waardeloze en
woedende woordenstroom had getracht te ontledigen (...) Waar ik zeker heb uiteengezet dat God de wil van de mens – niet alleen de wil die van het rechte geloof zich
heeft afgewend, maar die daar zelfs tegenstander van is geworden –, door zijn genade
tot dat geloof bekeert (De dono perseverantiae 53).
Het fragment lijkt duidelijk. Zoals je teksten met elkaar kunt vergelijken kun je
dat ook doen met verschillende momenten en fasen in het leven. Alleen dan kom je
slechts een bepaald samenspel van de menselijke wil en Gods hand tegen, een spel
waarin misschien uiteindelijk blijkt dat de wil zich toch in die goddelijke hand
bevindt. Niettemin is er niet a priori een waarheid en wat waarheid is, komt slechts
aan het licht door letter en leven met elkaar te laten spreken. Erasmus was voor dit
subtiele proces misschien iets gevoeliger dan Luther. In die zin was hij misschien een
groter leerling van Augustinus en beter hoeder en vader van de protestantse cultus
van exegese dan haar Urheber Luther.
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e oudste, nog bekende monnikenregel van het Westen is de Regel van
Augustinus. Toen Augustinus in 388 uit Italië naar Thagaste was teruggekeerd,
maakte hij van zijn ouderlijk huis een klooster, en eenmaal priester in Hippo
stichtte hij ook daar een religieuze gemeenschap. Voor die lekengemeenschap schreef
hij een Regel, het Praeceptum. Als bisschop leefde hij met zijn clerici in het bisschopshuis eveneens een gemeenschappelijk leven.
Nadat Hippo enige maanden na Augustinus’ dood (430) door de Vandalen was
ingenomen, raakte de Regel lange tijd in vergetelheid totdat ze in de 6de eeuw een
grote verspreiding in Italië en Gallië kreeg. Ook Benedictus (ca. 480–550) is aan
Augustinus’ Regel veel verschuldigd, met name in de ordening van het gemeenschapsleven. Tot de 11de eeuw wordt in de handschriften de Regel van Augustinus als een
kostbaar element van de traditie altijd tesamen met andere monastieke Regels en
documenten overgeleverd.
Het doel en de structuur van de Regel van Augustinus bleken goed te passen in
de kerkhervorming die Gregorius VII († 1085) voor ogen stond. Deze paus schreef de
kanunniken of koorheren – priesters aan een domkerk verbonden – een gemeenschappelijk leven voor volgens het model van de eerste christenen van Jeruzalem, het
model dat ook Augustinus voor ogen had gestaan. In de lijn van paus Gregorius ijverde
Ivo van Chartres († 1116) voor een verdergaande hervorming van de kanunniken. Ook
hij liet zich inspireren door het voorbeeld van Augustinus, die als bisschop met zijn
clerus in gemeenschap van goederen had geleefd. Zo ontstond de orde der Reguliere
Kanunniken volgens de Regel van Sint Augustinus.
De grote verspreiding van Augustinus’ Regel vanaf de 12de eeuw kan men alleen
verklaren vanuit het verlangen tot hervorming van de kerk. Tot dan toe ging de persoon
van Augustinus echter schuil achter zijn theologische arbeid. In de 12de eeuw komt
hierin plotseling verandering. Dan verschijnt het ene leven van Augustinus na het
andere. De eerste biografieën, na die van Possidius, vriend en tijdgenoot van
Augustinus, zijn van de hand van Ivo, Ruprecht van Deutz († c. 1130) en Philip van
Harvengt († 1183). Zeer veel kapittels en abdijen nemen Augustinus’ Regel aan, zodat
binnen een eeuw de kloosters met de Regel van Augustinus talrijker zijn dan die met
de Regel van Benedictus.
De eremieten van Sint Augustinus
Je als eremiet terugtrekken was vanaf de 12de eeuw een beproefde manier om de hervorming van de kerk te steunen. Eremieten of kluizenaars waren mensen die zich
voorbij de grens van de bewoonde wereld terugtrokken om meer aandacht aan God
en aan hun eigen ziel te kunnen schenken. Zo vertrok Bruno van Keulen († 1101) naar
de Grande Chartreuse om er met een paar gezellen als eremiet te leven. Daaruit kwam
de orde der Kartuizers voort. Ook Norbertus begon als kluizenaar en rondtrekkend
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prediker. Onder kerkelijke druk gaf hij in 1120 zijn volgelingen de structuur van een
religieuze orde. In de 13de eeuw waren er in Toscane en Noord-Italië vele kleine
eremietengemeenschappen ontstaan. Ze hadden genoeg van het uiterlijke vertoon
van de kerk. Vaak nam zo’n groep de Regel van Augustinus aan.
De paus bracht deze kluizenaarsgemeenschappen samen in een orde. De eerste
poging daartoe werd in 1244 ondernomen, in 1256 de tweede, de meest ingrijpende.
Zij wordt de Magna Unio genoemd. Aan de unie van eremieten werd een apostolische
opdracht verbonden door hun de taak te geven in de steden te preken en biecht te
horen. De apostelnamen van hun stadskloosters, zoals San Marco en San Giacomo,
duidden erop dat zij het leven van de apostelen wilden navolgen. Door tegenover het
groeiende vroeg-kapitalisme hun eigen soberheid te stellen konden ze een teken zijn
van de onthechting die Jezus en zijn apostelen hadden verkondigd. Door te preken
verzorgden ze de catechese en gaven ze collectieve spirituele begeleiding, terwijl ze in
de biechtstoel dienden als geestelijk adviseurs. Niet alle augustijnen-eremieten hebben
dergelijke pastorale taken op zich genomen. In de geschiedenis van de orde komt men
van tijd tot tijd ook gemeenschappen tegen die heimwee hadden naar de rust van de
contemplatie in afzondering.
In het begin van de 13de eeuw lagen de voornaamste augustijnse kluizen rond
Lucca en Siena. In 1250 waren er al 61 eremitages en kloosters, ook in Ligurië, Umbrië,
de Mark van Ancona en de Romagna. In hetzelfde jaar werd het eerste klooster in Rome
gesticht. Vóór 1256 hadden de augustijnen reeds nederzettingen in Spanje, Engeland,
Frankrijk, Duitsland en de Nederlanden. En vanaf 1256 kende de orde een snelle
expansie. De Duitse Provincie omvatte de conventen in de Nederlanden, Duitsland,
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Bohemen, Polen, Hongarije en Oostenrijk. Rond 1300 werd deze Provincie opgedeeld
in kleinere Provincies. Zo ontstond de Keulse Provincie met conventen in de
Nederlanden en het Rijnland.
Een beslissende factor in de groei van de orde was de degelijke, religieuze vorming
van de broeders. Bovendien voerde het bestuur van de orde een stimulerend beleid om
zo veel mogelijk broeders aan de universiteit theologie te laten studeren. De studie van
de theologie werd volgens de eerste constituties (1290) beschouwd als het fundament
van de orde. Door de regelmatige afwisseling van eredienst en studie, met een grote
nadruk op zowel de eenzaamheid in de cel als de dienstbaarheid aan de kerk, kon de
orde vele theologen en predikers voortbrengen. Talrijke augustijnen lieten zich
inschrijven aan de universiteiten van Bologna, Padua, Parijs, Oxford en Cambridge.
Vanaf de Magna Unio begon de augustijnenorde zich steeds bewuster te identificeren
met de persoon van Augustinus, niet alleen met zijn Regel of zijn apostolische
levenswijze. Zo gaf ze haar kerken zijn naam. Dit identificatie-proces werd door de
pausen gesteund. In 1327 stond Johannes XXII de augustijnen toe een klooster te
bouwen in Pavia naast de kerk waarin zich de tombe met Augustinus’ relieken bevond.
Hun theologische arbeid getuigt van het thematiseren van het verlangen naar God
en van een positief-kritische aandacht voor de mystiek als de genadevolle opklimming
van de ziel naar God. Men had een speciale aandacht voor Augustinus’ beleving van de
goddelijke genade en voor zijn kerkopvatting. En uit de geschriften van de kerkvader
actualiseerde men een spiritualiteit met een ruime plaats voor de aandoeningen en
affecten.
De augustijnen in de Lage Landen
In Noordwest-Europa stichtte men conventen, veelal in steden gelegen aan de grote
handelsroutes; bovendien werden de daar reeds bestaande kluizen in de orde geïncorporeerd. Uit de kluis te Hasselt ontstond in 1236 het oudste augustijnenconvent in de
Nederlanden. Vanuit Hasselt werd in 1254 een convent in Maastricht opgericht. Dat
van Leuven dateerde van 1237. Het Leuvens convent had nauwe banden met de in
1425 opgerichte universiteit. Lange tijd werden in de refter van het klooster belangrijke
academische vergaderingen gehouden. Het Collegium Trilingue vond in het Leuvense
augustijnenklooster zijn eerste onderkomen.
Ook in de Nederlanden was de inrichting van de studies een belangrijke stimulans
voor de bloei van de orde. Opvallend is het grote aantal augustijnen dat een academische
graad behaalde. In ieder klooster van betekenis was wel een studium gevestigd, terwijl
augustijnen uit de Nederlanden voor hun studie ook wel naar Italië, Engeland of
Duitsland werden gezonden.
Het klooster te Dordrecht was de oudste stichting in de Noordelijke Nederlanden.
Het dateerde van omstreeks 1275 en is het enige augustijnenklooster in Nederland
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waarvan de gebouwen en de kerk overeind zijn gebleven. In de refter werd in 1572 de
eerste vrije vergadering van de Staten van Holland gehouden, toen die zich achter
Willem van Oranje schaarden tegenover koning Filips II van Spanje.
Eveneens werden er kloosters gesticht te Middelburg (vóór 1292), Appingedam
(1321), Haarlem (1489) en Enkhuizen (1490). Behalve kloosters bezat de orde termijnhuizen in Delft, Gouda, Hoorn, Kampen, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Zaltbommel,
’s-Hertogenbosch en Breda. In zo’n termijnhuis woonden enige terminarissen, broeders
aan wie het toegestaan was in een nauwkeurig omschreven gebied bedeltochten te
houden. Als tegenprestatie moesten ze in de plaatselijke parochiekerken preken en
biechthoren.
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Provincia Belgica en Missio Hollandica
Het zwaartepunt van de Keulse Provincie kwam langzamerhand in de Zuidelijke
Nederlanden te liggen. In de 16de eeuw veranderde men daarom haar naam in
Provincia Belgica. Een aantal augustijnen uit de Nederlanden volgde te Wittenberg
colleges in de theologie. Daar maakten ze kennis met de nieuwe ideeën van de
Saksische augustijn Maarten Luther. Zo raakte Luthers leer ook in de Nederlanden
verspreid. Dat gebeurde vooral vanuit het Antwerpse augustijnenklooster. Daarom
werden in 1523 de gebouwen op last van de landvoogdes met de grond gelijk gemaakt
nadat eerst het hele convent in hechtenis was genomen. Twee broeders, Henricus
Vos en Johannes van Essen, werden op de Grote Markt van Brussel terechtgesteld.
Omgekeerd hadden de augustijnen die zich beijverden het katholieke geloof tegen
de aanspraken van de nieuwe confessie te verdedigen, zich de haat van de hervormden
op de hals gehaald. Waar dezen de macht hadden werden zij in de kerker geworpen:
zo bracht Jan Crabbe, prior van het Dordts convent, twee jaar in hechtenis door. Drie
Brugse broeders werden op afschuwelijke wijze mishandeld, terwijl men twee van
hun Mechelse medebroeders opknoopte.
Tijdens de godsdiensttroebelen in de tweede helft van de 16de eeuw hadden de
conventen in de Nederlanden zware beproevingen te verduren. Elf augustijnenkloosters
werden door de beeldenstormers verwoest. En naast de beeldenstorm brachten pestepidemie (1579–1582) en hongersnood nieuwe ellende. Van de vijfhonderd religieuzen
van de Provincia Belgica hebben slechts tweeënzestig dit alles overleefd. De kloosters
van Maastricht, Hasselt en Edingen raakten geheel ontvolkt en de Noordnederlandse
conventen gingen voorgoed voor de orde verloren.
Maar onder het energieke bestuur van de aartshertogen Albrecht en Isabella brak
er in de Zuidelijke Nederlanden een tijd van godsdienstige bloei aan. In Ieper, Gent,
Brugge en Mechelen herbouwde men de verwoeste kloosters, en in de jaren 1589–1656
werden er zestien nieuwe gesticht.
In de 17de eeuw waren de augustijnen vooral betrokken bij de opvoeding van de
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jeugd volgens de idealen van het christelijk humanisme. In de eerste helft van de 17de
eeuw werden in eenentwintig steden colleges geopend. Dit gebeurde dikwijls op verzoek
van de burgerlijke overheid. De scholen vormden een vitaal onderdeel van hun apostolaat.
Door hun scholen leverden de augustijnen een belangrijke bijgedrage aan het welslagen
van de Contra-Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden.
Zij waren niet alleen betrokken bij het middelbaar onderwijs maar ook bij de
universitaire studies. De theologie-opleiding in het klooster te Leuven – de Schola
Augustiniana, sinds 1447 geïncorporeerd in de Leuvense universiteit – zou op haar beurt
grote invloed uitoefenen op de 18de-eeuwse Italiaanse augustijnen, zoals de theologen
Berti en Bellelli.
In 1646 legde het provinciekapittel opnieuw de oude verplichting op om in de
handen van de prior-provinciaal te zweren dat men de leer van Augustinus zou verdedigen. Afgezien van hun aandeel in het universitaire leven, vertrouwde men de
augustijnen ook het theologisch onderricht toe in vele abdijen en kloosters van andere
orden in de Zuidelijke Nederlanden.
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De Nederlandse Provincie
Vanaf het laatste kwart van de 18de eeuw verminderde het aantal roepingen in WestEuropa, mede ten gevolge van de Franse Revolutie en het beleid van Napoleon. (Een
snelle terugloop in het aantal roepingen heeft zich heeft herhaald in 1968.) De
Provincia Belgica telde in 1770 bijna driehonderd geprofesten. In 1815 waren er slechts
achtenzeventig die de stormen van de tijd hadden overleefd. Nieuwe wetten maakten
het hun echter onmogelijk gemeenschappen te vormen. Nadat er meer dan twee
generaties augustijnen gestorven waren zonder dat hun gelederen werden aangevuld,
hing het leven van de orde in de Nederlanden aan een zijden draad. Daarom besloten
in 1834, toen België onafhankelijk was geworden, enkele Zuid- en Noordnederlandse
augustijnen in Gent weer een gemeenschappelijk leven te leiden. Zo was de continuïteit
in België voorlopig verzekerd en kon men vandaaruit de augustijnse pastorieën in
Nederland bemannen.
Maar vanaf 1870 groeide bij de Nederlandse augustijnen het verlangen een
nationale eenheid te vormen. In 1895 besloot het generaal kapittel van de orde tot de
oprichting van een Nederlandse Provincie. Vanaf die tijd stuurde men vanuit Nederland
jonge broeders naar Rome en Würzburg om er een academische graad te behalen. Later
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In het inmiddels calvinistische Noorden werd de geloofsbeoefening van de
katholieken erg bemoeilijkt. Daarom zond men vanuit het Zuiden missionarii die met
hun pastorale activiteiten het katholieke geloofsleven konden stimuleren. Geholpen
door deze priesters richtte men schuilkerken op, waar heimelijk de liturgie gevierd
werd. De eerste augustijn die zich als zodanig in Amsterdam vestigde was Jan van
den Brande (1623). Een jaar later begon Caspar Ernesti van het klooster van
Antwerpen een kerkgelegenheid in Groningen in het huis van zijn familie. Evenzo
deed Henricus Scholten in Nijmegen toen hij zijn zieke moeder bezocht (1634). Deze
individuele initiatieven werden door prior-provinciaal Michael Paludanus († 1652)
onder het provinciaal bestuur gebracht. Vanaf 1635 bedienden tien augustijnen in de
Noordelijke Nederlanden schuilkerken in Groningen, Nieuwendam, Amsterdam,
Utrecht en Nijmegen. Uit het boekenbezit van de staties blijkt dat ze een zekere
geleerdheid bezaten die hun in hun prediking en pastorale arbeid goed van pas
kwam.
In de Republiek, waar kloosters verboden waren, kende bijna iedere schuilkerk
het instituut van de Klopjes. De Klopjes of Geestelijke Dochters waren vrome vrouwen,
die een privé-gelofte hadden afgelegd waarbij ze beloofden dat ze hun leven aan God
zouden wijden door dienstbaar te zijn in de kerk. Zij woonden in gemeenschap of
thuis bij hun ouders of familie en maakten zich nuttig door te helpen bij de eredienst,
in het huishouden van de priesters en in de ziekenzorg, alsmede door het geven van
katechismusonderricht aan kinderen. De Klopjes van de augustijnenstaties waren
aangesloten bij de augustijnse Derde Orde.
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werden ze ook naar Nijmegen gezonden of naar een andere Nederlandse universiteitsstad, en ook wel naar Leuven, Fribourg, Parijs of de Verenigde Staten.
De pastorale zorg zou voor de Provincie een eigen aandachtsveld blijven, zowel
bij de werkers in het veld als in de vorming en opleiding. In de jaren vijftig werden de
pastorale studiedagen georganiseerd met veel aandacht voor de veranderingen in kerk
en maatschappij. Eind jaren zestig begonnen de augustijnen op verzoek van het bisdom
van Breda met Maartenshof, een eerste opleiding voor pastorale werkers in ons land.
De inzet van de augustijnen voor de armen kreeg in Nederland vorm door het Labrewerk voor daklozen, en in het buitenland door missies in Bolivia en Papua. Via het
Nederlands Schriftelijk Studie Centrum te Culemborg bood de Provincie de kansarmen
van na de Tweede Wereldoorlog een aangepaste onderwijsvorm door middel van
schriftelijke cursussen.
In de 17de en 18de eeuw was het geven van onderwijs kenmerkend voor de leden
van de Provincia Belgica, het werd het ook voor de Nederlandse Provincie. In 1898
begonnen de augustijnen te Eindhoven met het Gymnasium Augustinianum. Dat initiatief werd in de loop der jaren uitgebreid, zodat in 1970 de augustijnen in totaal zes
middelbare scholen leidden: Eindhoven, Venlo, Haarlem (twee), Amsterdam en
Schiedam. Op de scholen was de openheid voor niet-augustijnen kenmerkend. Al rond
1900, toen religieuzen nog een gesloten gemeenschap vormden, bestond zeventig
procent van het onderwijzend personeel van het Augustinianum uit niet-ordeleden.
De scholen slokten een groot aantal academici op. Daardoor konden deze medebroeders niet worden ingezet in de eigen theologie-opleiding. Maar door een stimulerend
beleid vanaf de jaren twintig wist de Nederlandse Provincie op den duur ook vele
wetenschappers voort te brengen: in de filosofie, klassieke talen, exegese, patristiek,
letterkunde, geschiedenis, sociologie, wis- en natuurkunde. Deze studieuze kant bracht
een groeiend aantal boeken met zich mee. Het provinciale boekenbezit kent een eigen
geschiedenis. Het is nu een zelfstandig onderdeel van het Augustijns Instituut, en het
vormt een levend teken van de zorg die de augustijnse provincie voor het bedrijf van
het weten wil dragen. Hierin is Augustinus haar tot voorbeeld. Hij wist de bibliotheek
van Hippo met vele geschriften van zijn eigen hand te vullen. Ondanks de woelingen
der tijden werden die zorgvuldig bewaard en overgeleverd.
De bestudering van Augustinus’ werken door leden van de augustijnenprovincie
resulteerde in een aantal grotere en kleinere publicaties en proefschriften.
Naar het jaar 2002
Om de werken van Augustinus in het Nederlands taalgebied meer bekendheid te
geven richtte de Provincie in 1989 te Eindhoven het Augustijns Instituut op. In een
tijd waarin het Latijn nog maar voor weinigen toegankelijk is, zijn vertalingen de
belangrijkste mogelijkheid om met deze invloedrijke denker kennis te maken. De
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medewerkers houden zich in eerste instantie bezig met Augustinus’ preken en bijbelcommentaren, waarin zijn creatieve omgang met de Heilige Schrift het duidelijkst
aan het licht komt. Inmiddels zijn al enige bundels preken in vertaling verschenen.
Belangstelling voor het woord, voor de taal, voor het interpreteren en het overbrengen
van de interpretatie behoort tot de traditie van de orde.
Het Augustijns Instituut beschikt over bestanden met informatie over alle vertalingen van Augustinus’ werken in het Nederlands en in andere moderne talen. Het
instituut geeft een vademecum uit, waarin men wegwijs wordt gemaakt in de augustinusstudie. Belangstellenden worden op de hoogte gehouden van nieuwe augustinusvertalingen. In de gespecialiseerde bibliotheek van het instituut verleent men diensten
inzake onderzoek van Augustinus, het augustinisme en de geschiedenis van de
augustijnenorde. Bovendien worden door het instituut lezingen en studiedagen georganiseerd. Het gastenhuis van het klooster Mariënhage verleent gastvrijheid aan hen
die gedurende een aantal achtereenvolgende dagen ter plaatse willen studeren.
Tenslotte, om ook op academisch niveau tegemoet te komen aan de aandacht
voor Augustinus en zijn doorwerking, is in januari 2001 door de Nederlandse
Provincie van de augustijnen aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
de Bijzondere Leerstoel Augustijnse Studies opgericht.
Hoewel de gemeenschap der augustijnen in Nederland langzamerhand vergrijst
en haar aantal vermindert, hoopt de orde ook in deze tijd, mede in samenwerking
met geïnteresseerde niet-ordeleden, de inspiratie van Augustinus’ denken levend te
houden. Sommige broeders zijn nog actief in het pastorale werk, anderen in de
wetenschap, weer anderen in de beoefening van de gastvrijheid. Sinds enige jaren
heeft binnen de Nederlandse augustijnenprovincie ook de Familia Augustiniana een
duidelijker plaats gekregen. Het is een beweging van niet-ordeleden die, met elkaar
verbonden in plaatselijke gemeenschappen, willen delen in de spiritualiteit en de activiteiten van de broeders. Welke ontwikkelingen de toekomst zal laten zien is natuurlijk
niet te voorspellen. De zinvolheid van het huidige gemeenschapsleven houdt echter
het zicht op een hoopvolle toekomst voldoende open.

hans van reisen
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e literaire nalatenschap van Augustinus omvat 131 titels met een totale omvang
van ongeveer tien bijbels bij elkaar. De literaire doorwerking van Augustinus
is onder andere terug te vinden in het jaarlijks bibliografisch overzicht
‘Bulletin Augustinien’ van het tijdschrift Revue d’Études Augustiniennes. Daarin staan
overzichten van hulpmiddelen voor augustinusstudie en -onderzoek, verbeterde tekstuitgaven, vertalingen, thematische publicaties geordend naar letterkunde, geschiedenis,
filosofie en theologie, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in hun afzonderlijke
disciplines; en verder een lijst van zijn invloed in de loop der eeuwen, ingedeeld naar
afzonderlijke tijdvakken. Alles bij elkaar zo’n vierhonderd titels per jaar.
De bereikbaarheid van Augustinus’ literaire erfenis en van de publicaties daarover
valt in de Lage Landen nogal tegen. Globaal gesproken zijn er zo’n twintig Nederlandstalige augustinustitels in de winkel verkrijgbaar, althans in de zogeheten erkende
boekhandel. Men moet zich daarbij niet voorstellen dat alle beschikbare titels keurig
op een rij in een kast staan uitgestald: boeken in voorraad houden kost de handel geld.
Tegenwoordig wil ‘verkrijgbaar in de boekhandel’ vooral zeggen dat een boektitel is te
bestellen en op termijn van 3 tot 14 dagen te leveren is. Voor het overige geldt dat
eigenlijk alleen in steden met een faculteit waar Augustinus in het onderwijsprogramma
is opgenomen, boekwinkels drie of vier titels van hem permanent ter inzage op voorraad
hebben. Wie niet langer leverbare titels wil inzien, moet lid worden van een bibliotheek.
Het interbibliothecair leenverkeer werkt in Nederland en Vlaanderen gelukkig uitstekend.
Voor belangstellende lezers van dit tijdschrift die niet in Augustinus zijn gespecialiseerd, is hieronder een inleidend overzicht van Nederlandstalige titels samengesteld
en van bondig commentaar voorzien. Het bestaat uit twee gedeelten: onder (A) staan
boeken vermeld over het leven en werk van Augustinus en onder (B) zijn meestal nog
recente vertalingen geordend.
A. Over het leven en werk van Augustinus
De oudste levensbeschrijving van Augustinus door zijn vriend, huisgenoot en collega
Possidius is in het Nederlands vertaald en gepubliceerd in: Tarsicius J. van Bavel, Veel
te laat heb ik jou liefgekregen (Heverlee 1986). De gesubsideerde uitgave werd verzorgd
bij gelegenheid van het zestiende eeuwfeest van Augustinus’ bekering en kreeg een
feestelijk tintje met tientallen illustraties, afkomstig van verschillende middeleeuwse
boekenverzamelingen in Vlaanderen. De levensbeschrijving werd door de vertaler zelf
van commentaar voorzien en omlijst met een bloemlezing van talrijke korte fragmenten
die karakteristiek zijn voor Augustinus. De vertaler en samensteller is augustijn,
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bekleedde jarenlang een leerstoel aan de faculteit godgeleerdheid van de Katholieke
Universiteit Leuven en was tientallen jaren directeur van het Augustijns Historisch
Instituut in België. In het afgelopen decennium heeft hij bovendien enkele thematische
boeken over Augustinus gepubliceerd. Diens opvattingen over het gebed staan centraal
in Als je hart bidt (Leuven 1996); over het kloosterleven is een augustijnse bloemlezing
samengesteld in Ooit een land van kloosters (Heverlee 1999) en over het gemeenschapsleven zijn essays verzameld in Charisma: gemeenschap (Heverlee 2000).
Geen biografie in de traditionele zin van het woord, maar een verzameling voordrachten over aspecten van Augustinus’ leven zijn bijeengebracht in Martijn Schrama,
Augustinus: de binnenkant van zijn denken (Zoetermeer 1999). De uitgewerkte lezingen
zijn in vier groepen gerangschikt waarin respectievelijk Augustinus’ omgang met de
bijbel en de kerk, zijn verhouding met de samenleving, de band met zijn religieuze
communiteit en zijn visie op vrede en eenheid aan de orde komen.
Wel een biografie in de traditionele zin van het woord is K. van der Zwaag,
Augustinus: de kerkvader van het Westen (Leiden 1993). De schrijver is theoloog en sinds
jaren onder andere als journalist en recensent verbonden aan het Reformatorisch
Dagblad. Enkele jaren eerder publiceerde de hervormde theoloog Hans van Oort,
Bediening van het heil: Augustinus over de prediking (Leiden 1991). Dit boekje bevat een
uitgewerkte lezing voor hervormdgereformeerde predikanten waarin
Augustinus’ opvattingen over zijn
taak als predikant beschreven zijn.
In het afgelopen decennium
zijn ook drie buitenlandse augustinus-biografieën in het Nederlands
uitgegeven: uit het Engels werd de
meest befaamde levensbeschrijving
vertaald van Peter Brown, Augustinus
van Hippo (Amsterdam 1992) en
nog zeer recent die van Garry Wills,
Augustinus (Amsterdam 2001); uit
het Italiaans die van Vera Paronetto,
Augustinus: de boodschap van een
leven (Averbode 1991).
Van een intussen grijs verleden
– maar niettemin nog steeds het vermelden waard – stammen de levensbeschrijvingen van twee erudiete
Nederlandse augustinuskenners:
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A. Sizoo, Augustinus: leven en werk (Kampen 1957) en Frits van der Meer, Augustinus
de zielzorger: een studie over de praktijk van een kerkvader (Utrecht 1947). Beide boeken
blijven herlezing waard omdat de auteurs hun betoog op een uitnemende wijze wisten
te larderen met eigen vertalingen van langere fragmenten uit Augustinus’ preken en
brieven.
Over de afgelopen tien jaar kunnen alleen al in de Nederlandse taal bijna honderd
artikelen over Augustinus worden geboekstaafd. In het kader van dit beknopte overzicht is een geselecteerde beschrijving van dat materiaal niet mogelijk. Vanwege de
recente verschijningsdatum valt een uitzondering te maken voor het themanummer
‘Augustinus’ van het tijdschrift Wijsgerig Perspectief 41 (2001) 5. Daarin staan vier
korte bijdragen over Augustinus als platonisch christen, Augustinus over tijd en
eeuwigheid, over zijn taal- en over zijn geschiedenisopvattingen.
Voor studenten is sinds jaren de meest toegankelijke en goedkoopste biografie
van Augustinus in een brochure van 36 pagina’s uitgegeven: Augustinus, bisschop van
Hippo: beknopt overzicht van zijn leven en werk (Eindhoven 2002; 4e druk). De brochure
is gratis te verkrijgen bij het Augustijns Instituut. Daar valt voor geïnteresseerden ook
het gegevensbestand te raadplegen waarin alle Nederlandstalige augustinuspublicaties
zijn opgenomen.
B. Vertalingen
De twee bekendste werken van Augustinus zijn in het Nederlandse taalgebied al eeuwen
goed te verkrijgen. Alweer bijna veertig jaar geleden verscheen van Gerard Wijdeveld,
Aurelius Augustinus’ Belijdenissen (Utrecht 1963). Deze vertaling van de Confessiones
werd in licht bewerkte vorm in 1997 voor de vierde keer uitgebracht. De volledige en
goedkope uitgave in de reeks Ambo-Olympus blijft waardevol, hoewel een bescheiden
bloemlezing, zoals onlangs uitgebracht in Carolinne White (ed), Augustinus’
Belijdenissen (Baarn 2001) lezers bewuster kan maken van de manier waarop de
Nederlandse taal in vier decennia is veranderd: zo ontstaan er weer mogelijkheden
om teksten uit de 5de eeuw opnieuw te vertalen.
Dezelfde Wijdeveld voltooide twintig jaar later Aurelius Augustinus’ De stad van
God (De civitate Dei) (Amsterdam 1983). Van deze monumentale vertaling verscheen
in 1992 een derde druk.
De beide opera magna zijn weliswaar in het Nederlands verschillende keren vertaald en vele malen herdrukt, maar het geschrift van Augustinus dat in ons taalgebied
de meeste keren in boekvorm werd uitgebracht, is zijn leefregel. De bisschop van
Hippo schreef een mannelijke en vrouwelijke variant, voor het laatst uitgegeven in
Tarsicius J. van Bavel, Augustinus van Hippo: Regel voor de gemeenschap (Regula ad servos
Dei) (Kampen 1991; derde druk en overgenomen in Van Bavel 1999, 13-24). Dezelfde
publiceerde ook Augustinus van Hippo: Preken over de Eerste Brief van Johannes (Leuven
1992) als bewerking van het in 1969 uitgegeven Eenheid en liefde. Achter deze preken
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gaan de tractatus in Epistolam Joannis ad Parthos schuil, een vers-voor-vers uitleg tijdens
de eredienst in wat kleinere, meer vertrouwde kring.

Wie geïnteresseerd is in andere vormen van Augustinus’ omgang met en uitleg van
de bijbel, kan verwezen worden naar Leo Wenneker en Hans van Reisen, Aurelius
Augustinus’ Het huis op de rots: verhandeling over de bergrede (De sermone Domini in monte)
(Amsterdam 2000). Hierin een vers-voor-vers uitleg van Matteüs 5–7, afkomstig uit
de jaren dat Augustinus nog priester van Hippo was.
Er is van hem ook een vers-voor-vers commentaar op alle 150 psalmen bewaard
gebleven. De Enarrationes in Psalmos bestaan uit verschillende cycli waarin de bisschop
van Hippo steeds een gedeelte uit het psalterium van toelichting voorzag: soms
gebeurde dat in preekvorm, dan weer door aantekeningen of als gedicteerde preekschets. De verschillende reeksen werden aan het eind van Augustinus’ leven in één
verzameling bijeengebracht. Zo ontstond het meest omvangrijke geschrift. In het
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De ongeveer zeshonderd bewaard gebleven sermones van Augustinus worden in vier
groepen onderverdeeld: er zijn preken over bijbelteksten, preken voor het liturgisch
jaar, preken over heiligen en preken bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis.
De preken voor het liturgisch jaar (sermones de tempore) zijn sinds kort helemaal in het
Nederlands toegankelijk, vooral door twee bloemlezingen daarvan: Joost van Neer,
Martijn Schrama, Anke Tigchelaar en Paul Wammes werkten samen aan Aurelius
Augustinus’ Als licht in het hart (Baarn 1996), waarvoor zestig sermones de tempore werden
geselecteerd. Richard van Zaalen, Hans van Reisen en Sander van der Meijs werkten
aan een tweede verzameling: Aurelius Augustinus’ Als lopend vuur (Amsterdam 2001),
waarvoor uit dezelfde groep 38 preken werden uitgekozen.
De beide bundels vormen een substantiële uitbreiding van eerder verschenen
selecties, waarvan de meest omvangrijke de oudste was: Christine Mohrmann verzorgde
vlak na de Tweede Wereldoorlog een selectie van 62 preken uit de eerste twee groepen
met Sint Augustinus’ Preken voor het volk (Utrecht 1948). De benedictijn Frans Vromen
werkte aan een bundeling van 16 sermones de tempore in Luisteren naar Sint Augustinus:
preken voor het liturgisch jaar (Brugge 1985); Gerard Wijdeveld liet zich in hetzelfde
decennium niet onbetuigd met Twintig preken van Aurelius Augustinus (Baarn 1986)
en vijftien Carthaagse preken (Baarn 1988), en Athanasius van der Weijden werkte met
drie andere augustijnen aan een kleine verzameling met daarin van Sint Augustinus’
Vier preken over het onzevader (Eindhoven 1985).
Een enkele keer is er een langere thematische preek van Augustinus als afzonderlijke geschrift bewaard gebleven: zijn preek over het belang van het vasten (De utilitate
jejunii) kreeg achterin de bundel van Van Zaalen e.a. (2001) een plaats. Izak Wisse
verzorgde van De fide rerum inuisibilium een afzonderlijke vertaling in Augustinus’
Het geloof in onzichtbare dingen (Zoetermeer 1999).
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Nederlands zijn hieruit drie selecties beschikbaar. De benedictijn Michel Coune
werkte aan de kleinste: Sint Augustinus’ Monastieke Broederschap: uiteenzettingen over
Psalm 133–134 (Brugge 1995). De augustijnen Martijn Schrama en Wim Sleddens
werkten samen met Hugo De Lil aan een bloemlezing van zeven psalmuiteenzettingen:
Aurelius Augustinus’ Zoals het hart verlangt (Zoetermeer 2001) en Tarsicius van Bavel
verzorgde een vertaling van de uitleg over de langste psalm in Aurelius Augustinus’
Commentaar op Psalm 118/119 (Baarn 1996).
Aan het einde van zijn leven voltooide Augustinus een belangrijk werk over de
theorie van bijbeluitleg, -toelichting en bijbelse verkondiging. Het geschrift De doctrina christiana werd door Ineke Sluiter en Jan den Boeft vertaald in Aurelius Augustinus’
Wat betekent de bijbel? (Amsterdam 1999).
Het laatstgenoemde werk is ook het resultaat van Augustinus’ bekommernis om
de vorming en toerusting van kerkelijk kader. Door deze zorg is niet alleen het geschrift
over bijbelinterpretatie en presentatie bewaard gebleven maar ook een prachtig document
over catechese. Gerard Wijdeveld vertaalde dit in Aurelius Augustinus’ Het eerste
geloofsonderricht (De catechizandis rudibus)(Baarn 1982).
Augustinus’ pastorale zorg kwam naast prediking en verkondiging ook tot uitdrukking in enkele pastorale verhandelingen over de verschillende gepraktiseerde
levensstaten in de christelijke geloofsgemeenschappen van de 4de en 5de eeuw.
Anne-Marijke Silvius-Janssen vertaalde het belangrijkste drietal: Aurelius Augustinus’
Het goede van het huwelijk (De bono coniugalis) (Brugge 1985), De maagdelijkheid (De
uirginitate) (Brugge 1988) en Staat van ontlediging, staat van gebed: de Brief aan Proba
over het gebed en Het goede van de weduwstaat (De bono uiduitatis en epistula 130)
(Brugge 1992).
Zeer recent verscheen een vertaling van De spiritu et littera, een pastorale verhandeling met een theologisch accent. De uitgave werd verzorgd door Joost van Neer,
Anke Tigchelaar en Izak Wisse onder de titel Augustinus – De Geest en de letter
(Kampen 2002).
Resteert een zestal vertalingen te noemen van geschriften die allemaal dateren van
Augustinus’ jonge jaren waarin hij met vrienden en familie filosofische en theologische thema’s bediscussieerde, die woordelijk liet vastleggen en zo nodig later verder
redigeerde. De augustijn Olav Albers vertaalde naast Augustinus’ oudst bewaarde
geschrift Tegen de academici (Contra academicos) (Baarn 2000), ook De grootte van de ziel
(De quantitate animae) (Amsterdam 1997) en Over de vrije wilskeuze (De libero arbitrio)
(Baarn 1994). De filosoof Cornelis Verhoeven publiceerde vlak voor zijn dood Aurelius
Augustinus’ De orde (De ordine) (Budel 2000). Rein Ferwerda vertaalde Augustinus’
Over het gelukkige leven (De beata uita) (Baarn 1999), en een vertaling van het
gespreksverslag over de onsterfelijkheid van de ziel maakt deel uit van het proefschrift van Cornelia Wolfskeel, De immortalitate animae van Aurelius Augustinus
(Utrecht 1973).

Een beknopt literatuuroverzicht

Met de hierboven kort beschreven vertalingen is geen volledigheid beoogd. Nagelaten
is bijvoorbeeld om oudere vertalingen van een en hetzelfde werk te vermelden; evenzo
zijn unieke vertalingen die van vóór de Tweede Wereldoorlog dateren, niet in dit overzicht opgenomen. Geïnteresseerden in een volledige lijst van Nederlandse vertalingen
die geordend is op de werken van Augustinus, kunnen worden verwezen naar Met
Augustinus aan de slag: hulpboek voor de studie van Augustinus (Eindhoven 2002; derde
druk). De ordening van vertalingen is daarin zelfs op brief- en preeknummers doorgevoerd. Het Augustijns Instituut in Eindhoven beheert een databestand dat aan dit
overzicht ten grondslag ligt en waarin alle vertaalde teksten en fragmenten van
Augustinus worden opgenomen.
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