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AUGUSTINUS' VISIE OP VRIENDSCHAP

Tarsicius Jan VAN BAVEL O.S.A.

Vriendschap heeft in Augustinus' leven altijd een grote rol ge
speeld, zowel voor zijn bekering als later in zijn kloosterleven. Reeds in
een van zijn eerste werken kort na zijn bekering schrijft hij:
"In iedere levenswijze moet men vrienden hebben, altijd en overal, of er zich
op toeleggen vrienden te hebben".

In zijn Belijdenissen bekent hij onomwonden:
"Zonder vrienden kon ik niet gelukkig zijn".

1. WAT IS VRIENDSCHAP?

In deze voordracht willen we dieper ingaan op de vraag hoe Au-
gustinus vriendschap opvatte. Dan zien we meteen dat vriendschap voor
hem niet iets oppervlakkigs was. We horen mensen dikwijls zeggen: die of
die man of vrouw is mijn vriend of vriendin, zelfs als ze iemand slechts
oppervlakkig enkele keren ontmoet hebben. Maar voor Augustinus is
vriendschap veel ingrijpender en veeleisender. Ze is een vorm van liefde
en liefde omschrijft hij meestal als wel-willendheid, dat wil zeggen: het
welzijn van een ander willen en zich voor het welzijn van die ander inzet-
ten. Als we daarbij geen wederliefde van de ander verwachten, dan spre-
ken we van onbaatzuchtige liefde, wat ongetwijfeld de hoogste vorm van
liefde is. Er zijn natuurlijk vele verschillende vormen van liefde en van
menselijke relaties die ieder hun eigen waarde hebben. Dit moeten we
steeds voor ogen houden wanneer de lof van de vriendschap bezongen
wordt. Vriendschap is slechts een bijzondere vorm van liefde met een heel
eigen karakter. Vriendschap bestaat in een liefde die wederkerig is, ze
bestaat in liefde geven en wederliefde ontvangen, of zoals Augustinus ze
in zijn Belijdenissen beschrijft:
"Beminnen en bemind worden, dat was het wat mij vreugdegaf"
Hier staan we voor het grondbeginsel van alle vriendschap. Daarom

Over de orde I1,8,25 (CCL 29,121).
Belijdenissen VI,16,26 (CCL 27,91).
Belijdenissen I1,2,2 en IV,8,13-9,14 (CCL 27,18:27,46-47).



6 T.J. VAN BAVEL

zal Augustinus benadrukken dat "Vriendschap slechts daar bestaat waar de
liefde wederzijds is".
Een brandend hart vlamt immers hoger op, wanncer het begrepen hecft dat
zijn liefde beantwoord wordt"".

Dat is dus het wezenlijke, maar daarmee zijn nog lang niet alle
voorwaarden en eigenschappen van de vriendschap beschreven. Elders
geeft Augustinus ook een meer uitgebreide definitie van vriendschap, die
hij ontleent aan Cicero:
"Vriendschap is niets anders dan overeenstemming in menselijke en goddelijke
zaken met welwillendheid en liefde".

We willen even stilstaan bij de drie kernideeën van deze definitie.

a) Overeenstemmin8

In vriendschap is men op elkaar afgestemd; er dient overeenstem-
ming te zijn; men moet min of meer op dezelfde golfiengte zitten. In zijn
Belijdenissen zal Augustinus dan ook wijzen op de gelijkheid van belang-
stelling en toeleg:
"In die jaren, toen ik pas begonnen was met in mijn geboortestad les te geven,
had ik een vriend gekregen die mijn belangstelling deelde en mij daardoor
bijzonder lief was . Een heerlijke vriendschap gerijpt in de gloed van een
gelijke belangstelling".

Augustinus betreurt in deze tekst wel dat die vriendschap zich nog
niet uitstrekte tot een overeenstemming in goddelijke zaken en nog geen
stevig fundament had in God.

b) Welwillendheid

Welwillendheid betekent: uit zijn op het welzijn van de ander, dat
wil zeggen het goede willen voor de persoon met wie wij bevriend zijn, en
nooit het kwade willen. Daarom onderstreept Augustinus:
"Dan pas bemint u uw vriend, als u haat wat schade doet aan uw vriend".

Tussen mensen kan er namelijk ook een overeenstemming bestaan
in het kwaad. Bandieten en verdorven mensen noemen zich ook elkaars

Overgeloof in dingen die men niet kan zien 24 (PL 49,173).
Over heteerste geloofsonderricht 4,7 (CCL 46,127).
Brief 258,14 (CSEL 57,605-609).
Belijdenissen IV,4,7 (cCL 27,43).
Preek 49,55 (PL 38,323).



1AUGUSTINUS' VISIE OP VRIENDSCHAP

vrienden, maar Augustinus zal dit nooit beschouwen als echte welwillend-
heid. Alleen tussen goede mensen bestaat er echte vriendschap'. Men mag
nooit zondigen omwille van de vriend of om een vriendschap in stand te
houden. Aan een slechte vriendschap moet men onmiddellijk een einde
maken". Maar dit betekent helemaal niet dat Augustinus gelooft dat er
volmaakte mensen bestaan of dat een vriend geen fouten heeft. Het bete-
kent wel dat "als wij onze vrienden echt liefhebben, wij de ondeugden van
onze vrienden niet mogen beminnen"". Welwillendheid is een houding
van het hart, maar ze uit zich ook in lichamelijke tekenen zoals vriendelij-
ke woorden, samen vreugde en verdriet beleven, vertrouwelijk met elkaar
praten, belangstelling tonen voor elkaar. Het gaat daarbij nooit onmiddel-
lijk om materičle geschenken of gaven, want Augustinus stelt uitdrukkelijk
dat er mensen zijn die niets van die aard hebben om te geven:
"Vriendschap is een zaak van welwillendheid. Vriendschap is willen geven aan
hen die we liefhebben. Maar wat, als men niets heeft om te geven? Dat is niet
erg; welwillendheid alleen is genoeg voor iemand die bemint"".

c) Liefde.

Het woord "liefde" houdt in dat de bevriende persoon ons dierbaar
is of kostbaar. In echte liefde gaat het altijd om de persoon zelf en niet om
zijn kwaliteiten, zijn hoedanigheden, zijn gaven of zijn bezittingen. In dat
geval zou het gaan om nut, voordeel of genot voor onszelf, wat in tegen-
spraak is met de natuur van de liefde. De mens moet op de eerste plaats
komen en mensen mogen we nooit gebruiken voor onszelf. Daarom laat
men een vriend niet in de steek wanneer het hem of haar slecht gaat of
wanneer zijn of haar bijkomstige levensomstandigheden veranderen. Zegt
iemand: "Die persoon is niet langer mijn vriend omdat hij of zij arm ge-

worden is, dan was u niet bevriend met die persoon zelf, maar alleen met
het geld dat hij of zij bezat". Als we onze vriendschap van iets anders
laten afhangen dan van de persoon zelf, dan "beminnen de vriend niet,
maar iets anders in de vriend"". Vriendschap is iets waardevols in en op
zichzelf omdat het een vom van liefde tot mensen is en deel uitmaakt van

Preek87,10,12 (PL 38,537).
10Preek Denis 16,6 (MA I,79).
"Over de Bergrede I,13,38 (CCL 35,4041).
12 Preek 49,6 (PL 38,323).
AUGUSTINUS VAN HPPO, Preken over de Eerste Briefvan Johannes 8,5. Ingeleid

en vertaald door T. J. VAN BAVEL. Heverlee, Augustijns Historisch Instituut, 1992, p. 119;
(PL 35,2038).

1 Preek 41,1-3 (PL 38,247-248).
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het dubbelgebod dat Jezus zo centraal stelt. Op dit punt vinden we bij
Augustinus een zekere ontwikkeling: in zijn allereerste werken zal hij
verklaren dat hij alleen de wijsheid om haarzelf zoekt en dat hij vrienden
wil hebben alleen maar om de wijsheid te bereiken. Maar vanaf het jaar
401, als hij zevenenveertig jaar oud is, schrijft hij:
"God geeft ons sommige goede dingen die men om henzelf moet nastreven
zoals wijshecid, gezondheid envriendschap"

Vandaar Augustinus' geliefkoosde uitdrukking "gratuit beminnen"
en dit in tegenstelling tot een berekende liefde, die slechts steunt op een
gemis:
"Daar immers is de liefde aangenamer waar ze niet met de dorre hitte van
gemis behept is, maar de rijk stromende overvloed van weldadigheid te zien
geeft"".

En in een van zijn brieven zegt hij hetzelfde nog veel uitdrukkelij-
ker:
"Vanuit de hemelse stad vloeit ook de echte vriendschap voort, die niet afge-
meten mag worden aan tijdelijke voordelen, maar gedronken moet worden met
een gratuite liefde"3.

2. EiGENSCHAPPEN VAN DE VRIENDSCHAP

We hebben gezien hoe Augustinus de meest wezenlijke kenmerken
van de vriendschap beschrijft. Nu willen we stilstaan bij de eigenschappen
van de vriendschap: trouw aan elkaar geloof of vertrouwen in elkaar,
waarachtigheid - openheid. Daarbij moeten we tevens wijzen op de geva-
ren die de vriendschap bedreigen, namelijk vleierij, achterdocht en hoog-
moed.

De belangrijkste eigenschap van de vriendschap is ongetwijfeld de

trouw. Augustinus bekent zelf hoezeer de trouw hem dierbaar was:
"Wat troost ons in deze menselijke samenleving vol dwalingen en verdriet
meer dan de ongeveinsde trouw en wederzijdse liefde van ware en goede
vrienden"9.

lemand kan arm zijn, niet veel stoffelijke goederen bezitten, en
toch een veel groter en belangrijker bezit hebben, namelijk de trouw"

15 Alleenspraken I,13,22 (CSEL 89,34).
Over het goede van het huwelijk 9,9 (CSELA1,200).
"Over het eerste geloofsonderricht 4,7 (CCL 46,127).
Brief 155,1,1 (CSEL 44,430-431).

De stad van God XIX,8 (CCL 48,672).
Preek 41,1-2 (PL 38,247-248).
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Het Latijnse woord voor trouw (fides) kan ook "geloof" betekenen. Bij
Augustinus speelt geloof een heel belangrijke rol in de vriendschap. Im-

mers, in dingen die wij niet kunnen zien of bewijzen, zijn wij alijd aange
wezen op geloof. Het innerlijke of het hart van een mens kan men nooit
helemaal kennen of doorzien. Dat geldt ook voor alle liefde, en dus ook
voor de vriendschap die ontstaat en haar bron heeft in het hart van een
mens. Hoezeer Augustinus er zich van bewust was dat men een ander
nooit volkomen kan kennen, blijkt duidelijk uit wat hij schrijft met betrek
king tot zijn beste vriend:
"Hoe zou ik mijn beste vriend, Alypius, voldoende kennen, als ik mijzelf niet
eens ken? Geen enkel mens kent zichzelf volkomen"".

Men mag natuurlijk wel zeggen dat trouw in ongeluk en tegenslag
een zekerder bewijs van vriendschap is dan trouw in voorspoed als alles
goed gaat. Daarom wijst Augustinus er ook op dat in tegenspoed men met
meer zekerheid kan uitmaken of iemand werkelijk onze vriend is, want
daar leert men zijn vrienden het best kennen. En toch, zelfs dan is er
geloof in elkaar nodig, want men moet altijd eerst geloof in de vriend
hebben voordat men hem beoordeelt. Dat iemand ons welwillend gezind is,
is immers altijd een kwestie van geloof. Zonder geloof in elkaar is het
gedaan met alle vriendschap". Maar dat betekent niet dat Augustinus een
voorstander is van een "blinde" vriendschap en hij waarschuwt voor een
voorbarig gunstig oordeel over de goede eigenschappen van iemand, want
dan zou men wel eens heel erg teleurgesteld kunnen zijn in een mens.
Liefde kan ook omslaan in haat". Daarom stelt Augustinus de volgende
gedragsregel op:
"We mogen nooit iemand afwijzen die vriendschap met ons wil sluiten.. Niet
dat hij of zij onmiddellijk in onze vriendschap opgenomen moet worden .

maar men moet hem of haar zo behandelen dat hij of zij daarin opgenomen
kan worden".

Een tweede eigenschap van de vriendschap is waarachtigheid of
liefde voor de waarheid. Vrienden moeten elkaar de waarheid kunnen en
durven zeggen in alle openhartigheid. Augustinus noemt dit "de vrijheid
van de vriendschap", want men kan geen vriend zijn zonder eerst vriend
van de waarheid te zijn, In navolging van niet-christelijke schrijvers uit

Alleenspraken 1,3,8 (CSEL 89,14).
2Overgeloof in dingen die men niet zien kan 1,3 (CCL 46,3-4).
Over geloof in dingen die men niet zien kan 2,3 (CCL 46,4).
Over 83 verschillende vragen, vraag 71,6 (CCL 44A,206).
Over 83 verschillende vragen, vraag 71,6 CCL44A,205).
* Brief 82,5,36 (CSEL 34/2,387) en Brief 15,1,1 (CSEL 44,430-431).
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zijn tijd durft Augustinus dan ook te beweren:
"Meestal zijn vijanden die ons uitschelden, nuttiger dan vrienden die bang zijn
om ons terecht te wijzen. Als mensen die ons vijandig gezind zijn, ruzie met
ons maken, zeggen ze soms ware dingen die wij kunnen verbeteren. Maar
bange vrienden tonen minder dan zou meten de vrijheid van de rechtvaardig-
heid, omdat ze vrezen het aangename karakter van de vriendschap te vergal
len"

We merken in deze tekst dat de waarheid ook een zaak van recht-
vaardigheid is: de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Waar geen liefde
voor de waarheid en geen zin voor de werkelijkheid aanwezig zijn, maar
waar men de vriend te zeer idealiseert, daar bemint men volgens Augusti-
nus een droombeeld, als het ware iemand anders, maar niet de persoon
zelf. Iedere mens is immers onvolmaakt en beperkt. Ieder heeft zijn eigen
fouten en de ideale mens bestaat niet".

De liefde voor de waarheid moet vleierij uitsluiten, want vleierij is
de grootste vijand van de vriendschap. Vriendschap kan ook geveinsd
zijn:
"Iemand kan ook vriendschap voor een ander voorwenden: men ziet de vriend
iets slechts doen en looft hem; daarbij wil men eigenlijk de val van de vriend

.. Dat is de reden waarom men de vriend vleit met zalvende woorden. Eenechte vriend daarentegen zal harde woorden gebruiken ... Soms is het immers
nodig dat vrienden rnzie maken. Let daarom niet op de woorden van een
vleier en evenmin op de harde woorden van een vriend die ons terecht-
wijst"30

Naast vleierij en veinzerij is ook achterdocht een vijand van waar
achtige vriendschap. Achterdocht bestaat er in dat we valse verdenkingen
koesteren ten overstaan van een vriend en komt gewoonlijk voort uit ja-
loersheid. Augustinus waarschuwt daar tegen met de volgende woorden:
"Door valse verdenkingen wordt u de grootste vijand van uw beste vriend"3.

Ook hoogmoed, dat wil zeggen: jezelf beter achten dan een ander,
in dit geval de vriend, is een hinderpaal voor echte vriendschap. Het is
namelijk een kenmerk van de vriendschap dat men elkaars lasten draagt,
waartoe ook onze fouten, tekortkomingen en gebreken horen. Dat is onmo-
gelijk als men hoogmoedig is en zichzelf boven de ander verheven acht".

Brief73,2,4 (CSEL 34/2,267).
Brief 143,3 (CSEL 44,252-253).
Brief 110,2 (CSEL 34/2,639-640).
0 Preken over de Eerste Brief van Johannes 10,7:; vertaling TJ. VAN BAVEL, p. 158-

159 (PL 35,2059).
31 Preek 306,9,8 (PL 38,1404).
32 Over 83 verschillende vragen, vraag 71,5 (CCL 44A,204-205).
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3. VRUCHTEN VAN DE VRIENDSCHAP

Na gesproken te hebben over de aard en de eigenschappen van de
vriendschap willen we aandacht wijden aan de vruchten ervan, met andere
woorden aan wat een vriendschap tot stand brengt.

Op de allereerste plaats is dat eenheid en gemeenschap, en wel
gemeenschap van een bijzondere aard. Immers, alle liefde maakt één, maar
die eenheid of vereenzelviging kan van één kant komen zonder dat de
ander zich met mij vereenzelvigt, terwijl het bij vriendschap altijd over
wederzijdse liefde gaat; vrienden weten zich één met elkaar in liefde en
wederliefde. Zo schrijft Augustinus:
"Wat proberen vrienden anders dan één te zijn? En des te sterker één naarmate
ze meer bevriend zijn ... Wat brengt iedere liefdetot stand? Ze streeft ernaar
één te worden met hetgeen of met wie ze bemint".

De vriendschap smeedt harten samen en maakt van verschillende
personen een eenheid". Denken we hierbij ook aan de tekst uit Augusti-
nus' Regel voor een kloostergemeenschap: "één ziel en één hart op weg
naar God". De eerste woorden ontleend aan de Handelingen van de Apos-
telen verwijzen naar de opvatting van de oude Grieken over vriendschap,
want bij hen vinden we reeds de uitdrukking "één ziel in twee lichamen",
een uitdrukking die Augustinus graag overneemt. Zijn beste vrienden
noemt hij dan ook "mijn ander ik" of "mijn andere ziel" of ook wel "de
helft van mijn ziel". Die manier van spreken wordt nog versterkt door
Augustinus' overweging dat vrienden door hun wederzijdse liefde in elkaar
aanwezig zijn. Oude dingen die ons niet zoveel meer zeggen, worden voor
ons weer nieuw wanneer wij ze zien door de ogen van onze vrienden, en
dit des te sterker naarmate zij meer onze vrienden zijn en wij meer in hen
verblijven door de band van deliefde

Deze eenheid van hart en geest brengt ook een zekere gelijkheid
voort, hoewel die gelijkheid nooit volledig of absoluut kan zijn, omdat er
in alle liefde tevens een verschil tussen personen blijft en moet blijven.
"Vriendschap komt tot stand op grond van gelijke zeden of karakter, maar zij
uit zich ook in iedere ziel door gelijke handelingen en deugden, zonder welke
een vriendschap niet standvastig kan zijn"",

De vrucht van eenheid en gelijkheid is een diepe vertrouwdheid
met elkaar, die zelfs de vertrouwdheid van bloedverwantschap dikwijls

33 Over de orde II,18,48 (CCL 29,133).
* Belijdenissen IV,8,13 (CCL 27,47).
35 Over het eerste geloofsonderricht 12,17 (CCL 46,141-142).
* Over de leterlijke betekenis van Genesis, onvoltooid werk 16,59 (CSEL 28/1,500).



12 TJ. VAN BAVEL

overtreft". Die vertrouwdheid leidt tot openheid tegenover elkaar en

krijgt daarin ook gestalte. Vrienden beleven een grote onderlinge openheid.
Ze proberen, inzover dit voor mensen mogelijk is, alles wat hen beweegt
aan clkaar mee te delen, of dit nu vreugdig of droevig, eervol of vernede-
rend, zeker of beangstigend, opgewekt of bezorgd, voldoening gevend of
ergemiswekkend is. Vrienden durven hun diepste gedachten en gevoelens
aan elkaar toe te vertrouwen. Als zijn jonge monniken Augustinus vragen:
wanneer kunnen we zeggen dat iemand echt onze vriend is, zal hij ant-
woorden: wanneer we iemand al onze gedachten en overwegingen durven
meedelen*5.

Op grond van deze openheid spreekt iemand met zijn vriend zoals
iemand met zichzelf spreekt. In een brief aan zijn vriend Profuturus
schrijft Augustinus:
"U weet al deze dingen al. Maar omdat u voor mij en ander ik bent, waar-
over zou ik dan liever met u spreken dan over die dingen die ik met mijzelf
Despreek"39

Toch betekent het frank en vrij met elkaar spreken van vrienden
niet dat er geen plaats moet blijven voor een zekere schroom, kiesheid of
eerbied. Aan zijn vriend en medebisschop Severus schrijft Augustinus dat
hij niet wil dat Severus hem te veel lof toezwaait en meent Augustinus
door en door te kennen. Hij voegt er dan aan toe:
"Ook van ukan ik veel dingen zeggen die waar zijn, maar uit schroom voor u
Spaar iku"
Niettemin werpt vriendschappelijke openheid en vertrouwen nog

een laatste vrucht af, namelijk een grote rust die betrouwbare vrienden
geven temidden van de vele zorgen in dit leven. Zonder zorgen vindt Au-
gustinus rust in de liefde van vrienden en genietend van hun goede eigen-
schappen kan hij tot rust komen".

" Brief 84,1 (CSEL 34/2,392-393).
Over83 verschillende vragen, vraag 71,6 (CCL 44A,205-206).
Brief38,1 (CSEL 34/2,65).
0Brief 110,4 (CSEL 34/2,640).
Brief73,3,10 (CSEL 34/2,276-277). Over 83 verschillende vragen, vraag 71,6 (CCL

44A,205-206).
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4. DE DIEPERE GROND VAN DE VRIENDSCHAP

Waarom streeft een mens naar viendschap? Eerst en vooral omdat
het in de natuur van de mens ligt naar gemeenschap met andere mensen te
streven. In deze wereld zijn volgens Augustinus twee dingen noodzakelijk:
gezondheid en vriendschap, die beide natuurlijke goederen zijn. God heeft
de mens geschapen opdat hij zou bestaan en leven: dat is de gezondheid.
Maar opdat de mens niet eenzaam zou zijn, zoekt hij vriendschap*. Wij
zijn sociale wezens en kunnen niet leven zonder relaties met anderen.
Augustinus stelt vast:
Omdat iedere mens een deel is van het menselijke geslacht en de menselijke
natuur iets sociaals is, bezit zij een groot en natuurlijk goed (namelijk het
huwelijk) en bovendien de kracht van de vrnendschap.

Het eerste wat een baby ziet wanneer hij zijn ogen opent, zijn zijn
ouders en bij hun vriendschap vangt het leven aan*, en daarom begint de
vriendschap bij de echtgenoot ofechtgenote en de kinderen, maar ze breidt
zich vandaar uit naar vreemden. Een gezonde vriendschap sluit zich dus
niet af, maar blijft open om anderen daarin op te nemen.

Hieruit kunnen we het besluit trekken dat de drang om te beminnen
ons van nature aangeboren is en dat liefde ook een zekere vreugde en
voldoening geeft, uit en op zichzelf. Daarom noemt Augustinus de weder-
zijdse liefde in de vriendschap "een liefde van genieting"*". Nut en voor-
deel mogen hier niet de voorrang hebben, want anders zouden liefde en
vriendschap ophouden te bestaan zodra ze geen voordeel of nut meer ople
veren. Nut en voordeel zijn eerder tekenen van eigenliefde of egoïsme dan
het zoeken van het welzijn van de ander. Het is wel zo dat elke menselijke
liefde steunt op een tekort; door te beminnen zoekt de mens een aanvul-
ling of een grotere ontplooiing van zichzelf, maar dat is nog niet noodza-
kelijk egoisme. Egoïsme is alles op jezelf betrekken en jezelf het centrum
van je omgeving maken.

Omdat vriendschap niet samengaat met het zoeken van eigen voor-
deel, waarschuwt Augustinus tegen vriendschap met de machtigen van
deze wereld, waarbij hij verwijst naar het voorbeeld van Jezus:

"Daarom heeft de Heer niet op de eerste plaats senatoren willen kiezen, maar
wel vissers, om ons te leren dat wij omwille van ons heil vriendschappen met

2 Preek Denis 16,1 (MA I,75).
Over het goede van het huwelijk 1,1 (CSEL41,187).
Preek 9,6,7 (PL 38,80-81).
PreekDenis 16,1 (MA 1,75).
Over het eerste geloofsonderricht 4,7 (CCL 46,127).
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machtige mensen moeten geringschatten"".

Daarentegen is het juist een van de kenmerken van vriendschap ook
af te dalen naar de zwakkere mens, naar de kleine mens.
"Als iemand met ons geen vriendschappelijke relatie durfi aan te gaan, omdat
onze rang of waardigheid hem afschrikt, dan mocten wij tot hem afdalen en
hem eenvoudig en bescheiden onze vriendschap aanbieden, waar die persoon
uit zichzelf nooit om zou durven vragen".

Aan de geloofsleerlingen leert Augustinus:
"Wanneer de lager geplaatste de hoop had opgegeven dat hij door de hoger
geplaatste nog bemind kon worden, zal hij onuitsprekelijk diep tot liefde
bewogen worden, wanneer de hoger geplaatste begint te tonen . hoezeer hijiemand liefheeft die zich zo iets heerlijks helemaal niet meer durfde belo-
ven"

Afdalen naar een zwakkere betekent tegelijk de zwak van een ander
mee dragen, zijn inzinkingen en moedeloosheid bijvoorbeeld, of zoals
Augustinus het uitdrukt: men moet zich buigen, om een ander die op de
grond ligt, de hand te reiken om hem weer overeind te helpen.

Het voorafgaande liet zien dat de drang naar vriendschap meegege-
ven is met de menselijke natuur een dat vriendschapsliefde er tevens in
bestaat de kleinheid en de lasten van anderen mee te dragen. En toch is er
voor Augustinus - althans na zijn bekering - meer nodig dan een natuurlij-
ke neiging om ten volle van vriendschap te kunnen spreken. De uiteindelij-
ke grond van een trouwe en standvastige vriendschap is God zelf. God -

en ook het voorbeeld van Jezus is nodig om de mens op de juiste wijze
te beminnen. Zonder God beminnen we zelfs onszelf niet op de juiste
manier, want zonder God missen we het hoogste goed dat voor mensen
bereikbaar is. Hoe zouden we dan een andere mens ten diepste kunnen
beminnen, als we hem of haar niet dat hoogste goed, God, toewensen?
Daarom kan volgens Augustinus vriendschap alleen maar in God echt en
eeuwigdurend zijn". In de goedheid van vrienden ziet hij God aan het
werk, omdat uiteindelijk God het is die mensen goed maakt door zijn
Geest. De mens is een veranderlijk, onbestendig en gecompliceerd we
zen. De niet-christelijke schrijvers wier werken Augustinus kende, zochten
die moeilijkheid op te vangen door te eisen dat vrienden deugdzame men-
sen moesten zijn. Maar Augustinus gaat verder dan menselijke deugdzaam-

Preek 87,10,12 (PL 38,537).
Over 83 verschillende vragen, vraag 71,6 (CCL 44A,205).
Over het eerste geloofsonderricht 4,7 (CCL 46,127).
Over 83 verschillende vragen, vraag 71,2 (CCL 44A 201-202).
S Brief 2582 en 4 (CSEL 57,607.609).
SBrief 130,2,4 (CSEL 44,43-45).
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heid, want ook die kan wel eens wankelen. Bijgevolg zoekt hij de grond
voor menselijke trouw en standvastigheid in de vriendschap in God of in
Christus. Vriendschap is slechts een trouwe vriendschap in Christus in wie
alleen ze eeuwig en gelukkrig kan zijn". Aangezien God en Christus eeu
wig zijn en we in Hen onze vrienden liefhebben, blijft vriendschap bestaan
over de dood heen:

"Als mensclijke zielen u behagen, bemin ze dan in God, want ook menselijke
zielen zijn veranderlijk en knjgen pas standvastigheid wanneer ze in God
bevestigd zijn ... Alleen die mens verliest nooit een dierbaar wezen, aan wie
allen dierbaar zijn in God die nooit verloren gaat".

Het is uiteindelijk de liefde van God zelf die ons aan elkaar geeft
en aan elkaar bindt, niet om in elkaar op te gaan, maar wel omdat God ons
allen in zijn liefde wil opnemen om voor eeuwig in Hem te leven. Het
uiteindelijke doel van alle liefde en vriendschap blijft dus God. Daarom
kan Augustinus met betrekking tot de vrienden die hij binnen zijn eigen
kloostergemeenschap heeft, openhartig bekennen:

"Ik beken het, gemakkelijk werp ik mij helemaal in de liefde van vrienden, en
zonder zorgen rust ik in haar, vooral wanneer ik moe ben van de ergemis van
deze wereld. Want ik voel dat God daar is, en in Hem werp ik mij veilig en
rust ik veilig. In deze zekerheid van de liefde vrees ik ook niet het onzekere
van morgen, het onzekere van de menselijke broosheid waarover ik vroeger
veel geklaagd heb ... Wat ik van mijn gevoelens en gedachten toevertrouw aan
een trouwe vriend die vervuld is van christelijke liefde, vertrouw ik niet toe
aan een mens, maar aan God, want die mens verblijft in God en is trouw door

God.

Tegen twee brieven van de Pelagianen I,1,1 (CSEL 60,423).
Belijdenissen IV,12,18 en 9,14 (CCL 27,49.47).
Brief73,3,10 (CSEL 34/2,276-277)





GEMEENSCHAP EN VRIENDSCHAP

Kristina VAN WONTERGHEM en Emmy VERMEULEN

I. DE ERVARING VAN AUGUSTINUS

De ervaring van Augustinus was een evolutie van persoonlijke
vriendschappen naar vriendschappen gedragen door een gemeenschappelijk
ideaal.

1. Milaan

Jit de Belijdenissen weten wij dat Augustinus zeer veel vrienden
had. Enkele namen van hen die mee naar zijn geestelijk avontuur groeien
zijn ons bekend. Een naam in het bijzonder: Alypius. Hij is de vriend die
de bekering in de tuin meemaakt. En die dag is een andere vriend op
bezoek gekomen: Ponticiacus. Die deed het verhaal van de bekering van
officieren in Trier. Het is de aanleiding tot het bekeringsgebeuren gewor-
den. Als Augustinus aan Alypius de tekst voorleest uit Rom. 13,13-14 zegt
Alypius: "Lees verder en stoot de zwakke in het geloof niet af".

2. Cassiciacum

Het ideaal dat de vrienden zich stellen is zich samen voor te berei-
den op de doop en verder alleen voor God te leven. Vriendschap richt zich
op de 'bron van waaruit vriendschap ontstaat, maar nog in vrije vormen,
in de huiselijke sfeer. Op de achtergrond zien wij Monnica.

3. Tagaste

Enkelen, waaronder Alypius, volgen Augustinus naar zijn ouderijk
huis in Afrika Daar wonen zij nu in een eerste vorm van kloosterleven
samen. Vriendschap rond Augustinus is meebepalend voor de nieuwe
leden. Samen leggen zij zich vooral toe op de studie van de H. Schrift.

AUGUSTINUus, Belijdenissen VIlI,xii,30. Vertaald en ingeleid door G. WUDEVELD
Baam, Ambo, 1983, p. 189.
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Hun gemeenschappelijke afspraken, waaruit later de Regel groeit, zullen
rekening houden met hun betrekkelijk klein getal en de eensgezindheid in
hun roeping: samen een van hart en ziel op weg naar God. Sommige
vrienden volgen Augustinus niet naar Tagaste. Nebridius blijft bij zijn
moeder wonen. Augustinus stelt hem voor de keuze: naar Tagaste, bij hem
komen, of de vriendschap veminderen, zelfs verbreken. Want Augustinus
wil niet naar Nebridius zelf gaan, omdat een aparte vriendschap, met wat
ze meebrengt, hem teveel buiten de gemeenschap zou opeisen.

4. Hippo

Onverwachts wordt Augustinus tot het ambt in de kerk geroepen.
Het kost hem zeer veel moeite dit te aanvaarden: het is een tweede beke-
ring. Het betekent 0ok: in een andere gemeenschap gaan leven, een ge-
meenschap die niet zozeer op een persoonlijke vriendschap, maar op de
roeping tot een kerkelijk ambt steunt.
Bij het stichten van het klooster te Hippo blijft Alypius in Tagaste. Door
de zwaardere taak moet ook Augustinus meer met zijn tijd woekeren. Toch
kan hij een omvangrijke corespondentie onderhouden. Opmerkelijk is dat
hij in zijn brieven aan personen die hij nooit ontmoet heeft, als Hierony-
mus en Paulinus van Nola, meer gevoelsgeladen schrijft dan aan zijn per-
soonlijke vrienden. Deze laatsten zijn het echt, dat moet niet geschreven
worden. Ook vrienden van vroeger, als Martianus, zegt hij af, omdat die
vriendschap bleef bij oppervlakkigheden van vroeger!

Tot hier deze korte verwijzing naar de evolutie die Augustinus
gemeenschapsideaal en vriendschapsideaal onderging: van vriendengroep
naar kerkelijk instituut. De gemeenschap rond hem in het huis van de
bisschop doet immers reeds denken aan latere vormen van gemeenschaps-
leven in de kerk. Nu willen wij eerst aandacht geven aan onze gemeen-
schappen op het einde van de 20 eeuw, 16 eeuwen na Augustinus.

2. GEMEENSCHAPPEN: OUDE WIN IN NIEUWE ZAKKEN

De rijd van toen ...

Pijlers die religieuze gemeenschappen steeds gedragen hebben, zijn
enerzijds een eigen inspiratie, de geest die de activiteiten schraagde, die
gebed en liturgie een specifieke plaats gaf, en anderzijds een eigen stijl
van samenleven.

Sommige stichtingen hier aanwezig zijn monastiek, andere kanoni-
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kaal, de meeste echter behoren tot de zg. apostolische orden of congrega-
ties; sommige stichtingen komen uit de hoge middeleeuwen, anderen zijn
veelal gesticht in de 19* eeuw.

Voor zeer velen is het model van samenleven opgetrokken geweest
aan het monastieke patroon: een abdijmodel overgeplaatst in een zieken-
huis, een school of een andere instelling. Hoe dan ook, de globale gemeen-
schapsstructuur was vrij stabiel: de dag had een gevuld programma, er zat
weinig spel in tot vrij initiatief en tot onverwachte individuele beslissin-
gen. Bovendien bundelde de overste alle initiatieven. Er werd relatief
weinig gesproken, en als er gesproken werd, sprak men een vrij verstaan-
bare taal: die van het gemeenschappelijk werk, die van de gemeenschap-
pelijke lezing. Waren er dan geen verschillen? Verschillen in afkomst en
status werden weliswaar gladgestreken in hetzelfde algemene kader, maar
kwamen weer tevoorschijn in onderscheiden taken, titels en kledij.
De eerste stap bij onze intrede hebben we vrijwillig gezet en we brachten
een heleboel idealen mee en een eigen kring van relaties: familie, vrien-
den, kennissen. En eenmaal ingetreden ontdekten we in het grote complex
naast de vele gangen ook velerlei netwerken: sommige kringen stonden

open, andere ervaarde je als gesloten of waren het ook. En het bleef
meestal niet bij deze eerste gemeenschap: je werd verplaatst of je vroeg
een andere werkkring. En weer ontdekte je nieuwe relaties of stierven er
sommige af. En hoe evolueerde elkeen doorheen al deze veranderingen?
Velen zijn uiigegrocid tot gelukkige, evenwichtige personen. Anderen zijn
diep gekwetst geweest en geraken er moeilijk overheen. Bepaalde houdin-
gen van meerwaardigheid of minderwaardigheid hou je niet voor mogelijk.
Maar deze persoonlijke geschiedenissen tastten het gehecl niet aan. Het
huis, de instelling stond immers als een kathedraal in het landschap. Ande-
re factoren zouden echter heel de structuur in vraag stellen en brachten a

het ware een aardverschuiving mee, ook in de interpersoonlijke relaties:
het concilie als kerkelijk gebeuren en het impact van de samenleving op
de instellingen.

Aardverschuivingen ..
Nu al dertig jaar geleden waaide het concilie over: een onverander-

lijk geachte structuur brokkelde af: de dagindeling, de werkritmes werden
glijdend; het statige, plechtige zwijgen verdween, de vertikale gezagsstruc

turen maakten plaats voor meer demokratische. Er is veel werk gemaakt in
de vernieuwingskapittels van 'terugkeer naar de bron', van "het charisma
van de eigen stichting. Maar misschien zijn we wat de vrijzinnige toer
opgegaan. Maakte ieder soms de stichter niet naar zijn eigen beeld en
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gelijkenis, om zo sterk te staan in eigen keuzes? Heel nieuwe gemeen-
schappen zijn in de loop der jaren ontstaan en de bestaande gemeenschap-
pen ondergingen al de veranderingen mee, in verschillende mate mis-
schien. Maar allen leven we in een grondig veranderde maatschappelijke

context.
Kloosters zijn immers lang de hartslag van grote instellingen ge

weest. Nu sta je vaak voor een boedelscheiding: gemeenschappen, gesticht
voor het apostolaat, worden daarvan meer en meer losgekoppeld. De om-
mekeer van apostolaat naar moderne arbeid heeft een eeuwenoud patroon
overboord gegooid: de beschikbaarheid van 24 uur op 24 werd zo een
gereglementeerde arbeidsduur; een engagement dat als levenslang en als

levensvervullend werd ingezet kijkt nu aan tegen de horizon van de pensi-
oensleeftijd.

En wat heeft dit alles nu te maken met gemeenschap en vriend-
schap? Een zee van tijd is vrijgekomen. Een reeks van andere mogelijkhe-
den biedt zich aan, gevoeligheden evolueren sterk mee met het maatschap-
pelijk bestel. De kringen van ieders relaties zijn grondig veranderd: van
relaties rond één centrum naar een veelvoud van cirkels waarvan het mid-
delpunt niet meer evident de eigen stichting is.We staan even stil bij enke-
le facetten: de werk- en familiekring en de veelheid van visies in de ge-
meenschap.

1. De werkkring

Buitenhuisarbeid schept mogelijkheden van contact, veelvuldige
relaties, nieuwe ideeën; thuisarbeid, van welke aard dan ook, wordt erva-

ren als beperkend. Staan we hier niet dichtbij de frustraties van uit- of
thuiswerkende vrouwen

zijds zelf gekozen vrijwilligerswerk geeft een heel ander gevoel: ofwel
aantasting ofwel ontplooiing van onze persoonlijke vrijheid.
Verantwoordelijkheid dragen in de congregatie wordt daarentegen niet zo
gemakkelijk geambieerd. Eigen zieken ervaart men b.v. als lastig terwijl
zieken gaan bezoeken een werk van barmhartigheid is. Over dienstwerk
buiten kan men gemakkelijk vertellen, soms denk je zelís dat gehandicap
ten, armen interessant zijn om ons ervaringsveld te verrijken, en ons een
nieuw gevoel van bevestiging te geven.

rplicht, opgedragen of gevraagd werk en ander-
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2. Familie, vrienden- en kennissenkring

Een hele omwenteling heeft zich hier voorgedaan: van bezoeken op
de spreekkamer naar bezoeken in de cigen familie. Je voelt veel meer de
polsslag van de hedendaagse samenleving. Maar jongeren uit de families
komen bijna niet meer in contact met de eigenheid van een religieuze
familie. Ook de aanwezigheid bij allerlei vieringen maakt dat vele zusters
sterk betrokken zijn bij het wel en wee van de familie.

Nog ingrijpender is de situatie bij ziekte of grote zorgen: vele
zusters hebben in de voorbije jaren de zorg voor zwaar zieke familieleden
mee opgenomen. Dit staat diametraal tegenover de scheiding van vroeger.
Families vragen dus niet alleen aandacht in gebed en interesse, maar ook
in tijdsbesteding en aanwezigheid. Wie zegt waar de grens ligt van plicht,
van de verwachtingen van de familie, en van de eigen keuze? Sommige
ervaringen kan je meedelen, over andere zwijg je liever. Voor de andere
leden is het niet altijd duidelijk waar interesse en ieuwsgierngheid in
elkaar overvloeien. Voor de verantwoordelijken is het soms moeilijk te
onderscheiden waar binnen en waar buiten is.

Er ligt hier nog een groot veld open voor reflectie, voor verruiming
van de eigen kring en voor een grote discretie anderzijds.

Zusters voor wie een gevarieerd aanbod niet meer mogelijk is en
voor wie de steun van de vroegere gemeensschapsstructuur is uitgevallen
zijn veel kwetsbaarder. De gemeenschappelijke recreatie is er nog, maar
misschien eerder gecentreerd rond de T.V.. En zo zijn we bij het derde
punt gekomen: de beïnvloeding die wij allen ondergaan van de massame

dia, en die de veelheid van visies nog versterken kan.

3. Veelheid van visies..

Het zou kunnen dat bepaalde feuilletons de nieuwe liturgische
tijden zijn geworden. T.V-uitzendingen kunnen anderzijds een beperkt
geworden horizon zeer sterk verruimen. Maar wie bepaalt wat er gezien
wordt? Aan ons de verantwoordelijkheid om ook hier een nieuw evenwicht
te zoeken. Een enorm aanbod van meningen en visies over alles en nog

wat vallen binnen, ook inzake religieuze en kerkelijke zaken, en beïnvloe
den ons doen en denken. Hoe komen wij tot grotere persoonlijke en ge
meenschappelijke verwerking van die veelheid. In de toren van Babel van
de vele visies, ook in kerkelijke en religieuze aangelegenheden, moeten wij
een nieuw Pinksteren mogelijk maken.
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3. KRACHT VAN EEN AUGUSTUNS GEMEENSCHAPSIDEAAL

Zo kunnen we ons de vraag stellen: In hoeveel gemeenschappen
leven wij? Natuurlijk in het huis waarin wij wonen. Maar wonen wij er
echt naar geest én lichaam? En hoe wonen we er? En wat voor een huis is
het: een bastion, een duiventil of een thuis? Zijn de ritmes en geplogenhe-
den zo vast dat niemand met de deur in huis kan vallen? Is alleen onze
sleutel op de deur de juiste? Of is ons huis een duiventil, waar de een
binnenvalt als de andere net vertrekt? Waar de mededelingen gebeuren via
derden of een briefje? Waar de een nog amper weet waar de ander is, en
dus ook zelf minder en minder zegt? Waar mijn bed en mijn kleerkast
staat en mijn agenda zo vol staat dat er voor vragen in de eigen gemeen-
schap geen tijd meer overblijft? Dit alles heeft met de kwaliteit van onze
relaties te maken. Welke waarden mogen wij niet uit het oog verliezen?

1. Gemeenschap van vrije mensen

Vrij vatten we op in de zin zoals die toegelicht wordt in de Com-
mentaar van p. T. van Bavel op de Regel:
"Augustinus heeft de gevestigde orde en gangbare ideeën niet overgenomen,
integendeel: het monasterium wordt als en nieuwe vom van menselijke
samenleving voorgesteld, waar de grenzen wegvallen tussen hen die uit de
slavenstand komen en degenen die machtige grondbezitters waren. In het
klooster wordt iedereen in de mogelijkheid gesteld op voet van gelijkheid, van
broederlijkheid, en zo mogelijk van vriendschap met anderen samen te leven.
Dit is het 'nieuwe lied' waarvan de bijbelspreekt"

De sociale realiteit arm-rijk, onaanzienlijk-aanzienlijk wordt dus
niet verdoezeld en de gevolgen ervan worden niet genivelleerd, maar elk
op haar plaats wordt uitgenodigd zichzelf te overstijgen. Bovendien zegt
Augustinus:
"Dat niemand in haar werk eigen voordeel zoekt. Ales moet gebeuren in
dienst van de gemeenschap en met meer ijver en meer geestdrift dan wanneer
ieder voor zichzelf en haar eigen belang zou werken", en: "Zo zal zich in alles
wat de voorbijgaande nood van de mens betreft, iets blijvends en verhevens
openbaren, nl. deliefde"

"Augustinus' nadruk op de gemeenschap houdt vanzelfsprekend ook verband
met zijn theologie. En niet alleen met zijn theologie van de liefde, (..), maar
ook met zijn visie op Christus. We weten hoe graag hij Christus voorstelt als
onze enige leemeester. Mensen kunnen elkaar niet iets doen inzien. Mensen

AUGUSTINUS, Regel voor de gemeenschap. Vertaling en commentaar van T. J. VAN
BAVEL. Averbode, Altiora, 1991, p. 104.

AUGUSTINUS, Regel voor de gemeenschap, V,2; p. 25-26.
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helpen elkaar wel bij het leerproces, maar inzien en begrijpen, dat moet men
zelf doen. De waarheid is iets dat diep in ons innerlijk gebeurt, de waarheid
licht voor ons op, zeggen wij. Volgens Augustinus nu wordt alle waarheid
geleerd door de Waarheid die Christus is. Allen hebben wij dus een en dezelf-
de leemeester"".

De vrijheid van de kinderen Gods moet dus steeds opnieuw gebo-
ren worden. We leven immers in een veelvoud van verschillen die maat-
schappelijk verschillend geëerd worden. We kunnen ons daarin vastbijten
en de lijdende dienares uithangen of we kunnen ingaan op de evangelische
boodschap. Maar er is meer: in het Europa van morgen zullen we een
sterke stem moeten hebben om op te tornen tegen kreten als eigen volk,
ras of godsdienst eerst.

De grote vrijheid van denken en spreken veronderstelt ok een
andere vorm van horen, zien en zwijgen, een horen, zien en spreken die
recht doen aan de verschillende evoluties die we hogerop hebben ge
schetst. Het spreken vooreerst: er moet tijd zijn om thuis te komen, om
naast het verhaal ook de onderliggende vragen te kunnen uitdrukken of te
kunnen horen. Tijd moet er ook zijn om anderen thuis te kunnen verwach
ten, en dat kan niet ongestraft lukraak. En het verwoorden van een gebeu-
ren is op zichzelf al een hele kunst: vertel je het afstandelijk of emotio
neel, omstandig of zeer bondig, eenzijdig positief of negatief of met beide
accenten. Maar ook het zwijgen is geen kleine kunst. Wie van een drukke
dag, een vergadering of een conflict thuiskomt, zou soms alleen willen zijn
om de overgang te kunnen maken, om eigen gevoelens en gedachten te
kunnen ordenen, om andere dingen te kunnen doen. En toch verwachten
anderen iets. Wie als verantwoordelijke in de eigen gemeenschap staat, zou
soms willen verdwijnen om niet onmiddellijk oog in oog met de tegenpar-
tij te staan. Als mensen van de basis schieten we misschien te gemakkelijk
op het beleid: het zijn ook mensen en we herleiden ze gemakkelijk tot de
anonieme functie van top, beleid.

2. Omgaan met gevoelens

Gedachten en gebeurtenissen kunnen we meedelen, reacties kunnen
we uiten, al is het vaak op een onhandige manier;, met positieve gevoelens
hebben we al enige weg afgelegd, maar met de negatieve gevoelens weten
we moeilijk blijf. Wat kan er mij zoal dwarszitten? Een gevoelen van mis-
kend, verongelijkt, opzijgezet te zijn, alleen gelaten te worden; gevoelens
van jaloezie en afgunst, van meer-of minderwaardigheid of de twee samen.

AUGUSTINUs, Regel voorde gemeenschap, p. 104.
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Wanneer haat ik iemand? Wanneer iriteert mij iemand? Wat te
doen wanneer iemand mij zeer diep hecft gekwetst en ik er niet overheen
geraak? Wat, wanneer ik het moeilijk heb dat genegenheid niet naar mij
uitgaat en ik meen er toch recht op te hebben? Wat, wanneer woorden en
houdingen me om welke reden dan ook irriteren? Verdraagzaamheid is vrij
gemakkelijk als we aan onze trekken komen, als we zicht hebben op het
doen en laten van iemand, of op de achtergrond van de situatie. Een ver
antwoordelijke weet de achtergronden van meerdere situaties en kan daar-
om verschillen verantwoorden naar ieders noden, maar zij moet vaak zwij-
gen. Dit zwijgen kan soms zwaar onder druk komen te staan van de vraag
naar inspraak van de anderen.

Elke mens nu is geroepen om oeTeacties als: mijn temtorium, mijn
recht van de sterkste, mijn vrijheid te toetsen aan de eisen van evangelisch
gemeenschapsleven. Tot de laatste dag zullen wij deze primitieve reacties
moeten ombuigen. Menswording is niet voor niets de kerm van Jezus'

leven.

3. Gemeenschappen van het woord en leven

De Belijdenissen bevatten niet alleen de bekeringsgeschiedenis van
tijd, over het wonderAugustinus, maar zeer diepzinnige gedachten over

van ons geheugen, over schuld en boete, over de Schrift, over het geloof
in de schepping.

In een tijd van allerhande stromingen is een duidelijke halte van
groot belang: het Woord als levensvervullende zingeving. In deze verbrok
kelde samenleving zouden wij plaatsen van herbronning moeten zijn. Meer
dan voor de vorige generaties is een religieuze gemeenschap een duidelijke
verwijzing naar het geloof in Jezus Christus als levenskeuze: waar dat
Woord in confrontatie met de wereld van nu honderdvoudig vrucht draagt,
zoals eens bij Augustinus: wij moeten wachters bij het Woord zijn, in
persoonlijke beleving. Het woord in zijn meest fundamentele betekenis: het
Mensgeworden Woord van God, Jezus Christus. Maar ook het Woord van
de grote traditie van de bijbel en de grote denkers van vroeger en nu.
Maar zoals het geloof zonder de werken dood is, zo is een gemeenschap
zonder een harmonie van geest en lichaam niet mogelijk. Gemeenschap
veronderstelt immers essentieel ook lichamelijke aanwezigheid en deelna-
me aan de gemeenschappelijke taken tot opbouw van het geheel. Vrijheid
en gebondenheid zijn steeds opnieuw af te stemmen op het ideaal van de
eerste Christenen uit de Handelingen en op de uitdnukking van Paulus:
"Gij zijt tot vrijheid geroepen" (Galaten V,13).

En zo kunnen we besluiten met de zeer belangrijke grondgedachte
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van Augustinus: "Leef dus allen één van ziel en één van hart samen en eer
in elkaar God, want ieder van u is zijn tempel geworden. In zijn Preken
op de Eerste Brief van Johannes gaat hij dieper in op dit "in'"wonen van
God:

God is liefde. Wie in zijn liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem' (
Joh. 4,16). Wederzijds wonen God en mens in elkaar. God als de allesomvat-
tende en de mens als degene die omvat wordt. U woont in God om door Hem
omvat te worden. God woont inu om u vast te houden zodat u niet valt. Meen
niet dat u op dezelfde manier de woning van God bent als uw woning u licha-
melijk draagt. Als de woning waarin u verblijft instort, dan sleurt ze u in haar
val mee. Maar als u begeefi, valt God niet. God blijft ongedeerd als u Hem
verlaat. Hij blijft ook ongedeerd als u tot Hem tenugkeert. Hij heelt u, maar
Hem kunt u niets bijgeven. U bent het die gereinigd wordt, hersteld, beter
gemaakt. Hij is het geneesmiddel voor de zieke, de levensregel voor de on-
standvastige, het licht voor de onverlichte, de woning voor de verlatene. Dat
alles is een vermijking voor u.
Denk niet dat u God iets kunt geven, als u tot Hem komt. Zelfs niet uw
dienstbaarheid! Zal God geen dienaren hebben als u niet wilt of als niemand
wil? God heeft geen dienaren nodig, maar de dienaren hebben God nodig.
Daarom zegt de psalmist: 'Ik zei tot de Heer, Gij zijt mijn God'. Ja, Hij is de
Heer in de volle zin van het woord, want de psalmist vervolgt: 'want Gij hebt
mijn goederen niet nodig' (Ps. 15/16,2)".

4. DE ERVARING VAN VRIENDSCHAPPEN IN ONZE GEMEENSCHAPPEN NU

Ieder van ons heeft vrienden, vriendinnen gehad voor haar intrede
in de gemeenschap. Misschien hebben wij ons de vraag gesteld waarom
die wel en waarom die niet. We weten hoe verschillend wij zijn en hoe
weinig we vaak van elkaar weten. De ene mens is een mysterie voor de
andere. Augustinus zegt dat wij elkaar alleen kunnen kennen door vriend-
schap. Daarmee bedoelt hij het openstaan voor de anderen, zonder bijbe-
doelingen. Gaat het om gaven: ze erkennen, ja, zelfs meer: "Iemand anders
kan goede eigenschappen hebben die wij zelf niet hebben, waarin hij onge

twijfeld onze meerdere kan zijn. En die eigenschappen kunnen zelfs ver-
borgen zijn"; en "Wanneer onze eigen goede gaven duidelijk naar voren
komen en gekend zijn, mogen wij niet menen dat daarom een ander geen
verborgen gaven kan bezitten, die wellicht de onze overtreffen"".

AUGUSTINUS, Regel voor de gemeenschap 18; p. 16.
AUGUSTINUS, Preken over de Eerste Brief van Johannes. Ingeleid en vertaald door

T. J. VAN BAVEL, Leuven, Augustijns Historisch Instituut, 1992, p. 129-130.
AUGUSTINUS, Over 83 verschille nde vragen 71,6 (Vriendschap en de Wet van Chris-

us). Vertaald door T. J. VAN BAVEL. Heverlee, Augustijns Historisch Instiuut, 1975, p. 8.
Ook in Tijdschrift voor Geestelijk Leven 48(1971), 17-185.
Ib.
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Bij onze intrede in de gemeenschap bleven sommige vriendschap-
pen bestaan. Andere verdwenen om verschillende redenen. Hetzelfde ge
beurde met vrienden of vriendinnen die huwden. Een nieuwe levenskeuze
moet rekening houden met 'de andere partij'. Enkele vriendschappen of
soms maar een houden stand. Een novice heeft veel steun omdat de
andere deelt in het geestelijk avontuur dat ze meemaakt. Soms heeft de
novice al een zuster in haar gemeenschap die ze kende en met wie een
vernieuwde vriendschap ontstaat. Soms ontstaat een totaal nieuwe vriend-
schap met een andere zuster, soms ook met een buitenstaander. Tijdens
ons kloosterleven komen er nog heel wat vriendschappen bij en verdwijnen
er ook. Hoe spreken wij over vriendschap?" Vriendschap, mag dat eigen-
lijk? Dit is een vraag die we in de gemeenschap zowel van buitenstaanders
als van eigen zusters horen. Vriendschap mag niet alleen, vriendschap

moet gecultiveerd worden, maar er zijn wel een aantal afspraken nodig.
Welke vriendschap bedoelen wij?

Algemene sfeer van welwillendheid

In de gemeenschap zou alvast een sfeer van openheid en echte
belangstelling, van welwillendheid aanwezig moeten zijn, zodat er vele
relaties kunnen ontstaan en we elkaar leren liefhebben. Augustinus schrijft
in zijn Belijdenissen: "Samen praten, samen lachen, elkander vriendelijk
ter wille zijn, samen boeken in een mooie taal lezen, samen speels zijn en
samen enstig worden, bij tijd en wijle van mening verschillen zonder haat

..) bedrukt naar de afwezige vrienden verlangen, verblijd de aankomendeontvangen"o
Binnen deze context zien we met welwillendheid hoe zusters elkaar

ontdekken, in het noviciaat, in de grote gemeenschap. Samen en in groep
bemoedigen zij elkaar, plagen zij elkaar, maar hebben ze elkaar ook nodig.
Dat is de gezonde vreugde die uitstraalt en waarvan iedereen geniet. Hier
kunnen wij Augustinus' tekst over Psalm 99 aanhalen waar een overste
zegt: Ik zal geen slechte kandidaten aannemen! Hij kan echter maar weten
hoe ze zijn door ze op te nemen in de gemeenschap, dus door voor hen
open te staan.
Welke relatie noemen wij dan vriendschap? Welke eigen kenmerken ver-

Oriënterend bij deze uiteenzetting is het boek van Zr. S. ScHNEIDERS, Jonge wijn in
nieuwe zakken. Een nieuwe voorstelling van religieus leven vandaag. Vertaling uit het
Engels door Til LaGERBERG. Aalsmeer, Dabar/Luyten, 1992; IX: Vriendschap in het leven
van gewijde celibatairen, p. 224-253.

0 Belijdenissen IV,vii,13; p. 87.
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toont vriendschap tegenover een houding van beleefd, vriendelijk en wel-
willend-zijn? Wat met 'persoonlijke viendschappen'? Vroeger werden die
negatief 'bijzondere vriendschappen' genoemd! Ontsnapte men immers niet
aan de eigen roeping door een vriend of vriendin te zoeken? Twee zusters
hebben elkaar gevonden en ontdekken een gelijke belangstelling, een gelij-
ke opvating over veel wat hun leven raakt. Daarbij speelt het gevoel ook
een rol: het komt tot uiting in kleine attenties, in het opzoeken van elkaar,
in samen bidden, in samen ontspanning nemen, in samen praten, los van
de gemeenschap in een zekere beslotenheid of afzondering. Het wordt
opgemerkt in de groep, er komen reacties, positieve en negatieve. Wij
kunnen ons ook voorstellen dat Augustinus en Alypius in Tagaste cok wel
eens een apart gesprek met elkaar voerden, gezien hun aloude, gemeen-
schappelijke vriendschap. Negatief daarentegen is alwat zweemt naarge
heimdoenerij. Toch moeten wij begrijpen dat er gevoelsmatig in een
vriendschap veel gebeurt, dat te maken heeft met het persoonlijk leven van
de andere, met lief en leed. Dit kan niet in het openbaar of in de recreatie.
Soms denkt men aan een soort verliefdheid, soms denkt men aan egoisme
met twee, in uiterste gevallen interpreteert men in de richting van een
seksuele, homofiele of lesbische relatie. Maar in de meeste gevallen gaat
het om eerlijke relaties.
"Om vriendschap gezond te houden is het aan te raden dat beide partners
iemand hebben met wie ze de relatie kunnen bespreken. Zo iemand kan een
geestelijke leidsman zijn, of een andere goede vriend die geen intieme vriend
is van de andere partij. Een open gesprek vermindert de onnust Over een te
sterke betrokkenheid en kan een belangrijke bevestiging betekenen om de

vriendschap te handhaven in de juiste verhoudingen tot de gemeenschap waar
toe men behoort. Vrienden zijn immers geen paar. In de gemeenschap moeten
zij niet verwachten steeds samen voor iets gevraagd te worden, naast elkaar te
kunnen zitten, samen uit te gaan; dit irnteet de gemeenschap. En wat zou er
gebeuren indien een gemeenschap uiteenvalt in paren?"

Vriendschap en ascese

Vrienden moeten leren hun gevoelens voor elkaar te beheersén. Dat
Vraagt ascese.

"Het is echter goed te beseffen dat zeer weinig mensen ascese kunnen beoefe-
nen op een gebied, vooral het gevoelsmatige, als zij niet van dag tot dag een
gedisciplineerd en zelfs ascetisch leven leiden. De persoon die geen zelfbe-
heersing heeft wat betreft eten, drinken, slapen, werken, lichamelijke zorg voor
zichzelf, werk en verplichtingen tegenover de gemeenschap, zal waarschijnlijk
niet genoeg karaktersterkte hebben om goede betrekkingen met haar relaties te

"S. SCHNIDERS, Jonge wijn in nieuwe zakken, p. 250.
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onderhouden. Jonge religieuzen moeten geholpen worden bij het ontwikkelen
van een gezonde en positieve ascese in het dagelijks leven. De beste motivatie
die we hiervoor kunnen aangeven is misschien dat zelfdiscipline noodzakelijk
is om de meest kostbare kansen in het leven, zoals b.v. cen diepe vriendschap,
te vergroten. Echte vriendschap is veeleisend. Samen praten over de belang-
rijkheid van de eigen verbintenis, en de verbintenis van de vriend(in), werkt
wederkerig bevestigend. Ze helpt ieder echt in de eigen roeping te staan en
deze te bevorderen. De liefde jegens elkaar wordt niet opgebouwd door datge-
ne at te breken wat fundamenteel is v0or de andere. Vnendschap bouwt
op!"".

Waakzaamheid en vriendschap

Wat in onze Regel staat: "'Samen een van hart en een van ziel op
weg naar God", willen wij in praktijk brengen. Kan vriendschap dit be-
vorderen? Ja, in de mate dat wij onze energie inzetten om samen mee te
trekken en voort te trekken, door samen de groep te bemoedigen: "Zing en
trek verder", zegt Augustinus. Wat tegentrekt is echter een vriendschap
waarin ascese ontbreekt. Zuster Schneiders zegt hierover:
"Beide vrienden moeten waakzaam zijn wat betreft tekens vanexclusiviteit of
bezitterigheid in de relatie. Jaloezie, achterdocht, bemoeizucht, elkaar controle-
ren, belangstelling verliezen voor projecten war de ander niet bij betrokken
is, zijn gevoelens en gedragingen die duidelijk alarmsignalen zijn. Nogmaals,
een grote volwassenheid is noodzakelijk om die waakzaamheid te beoefenen
en die zeer natuurlijke en spontane gevoelens die een celibataire vriendschap
kunnen omvomen tot een erotische betrokkenheid, los te laten"",

Wanneer in de Regel als criterium voor onze vooruitgang staat:
"Het feit dat u meer zorg aan de dag legt voor het belang van de gemeen-
schap dan voor uw eigen belang"", dan is dit wel een sterk argument om
vriendschap uit te zuiveren tot op de graat! Trekken wij mee, of trekken
wij met twee of meerderen tegen?

De gemeenschap: open voor vriendschap

In de Belijdenissen vertelt Augustinus hoe Ponticianus op bezoek
kwam en hoe hij samen met Alypius naar hem luisterde, misschien nog

met anderen. Dit bezock vond plats op de dag van de bekering in de tuin.
Ook voor ons is het goed dat wij elkaars vrienden zien, horen, ontvangen,
beluisteren. Het is goed voor de zuster, de broeder die de vriendschap

Ib., p. 249.
Ib., p. 251.
AUGUSTINUS, Regel voor de gemeenschap V,2: p. 25.
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beleeft dat hij zijn vriendschap door anderen ontvangen ziet. Rond elke
gemeenschap is een kring van vrienden, relaties, weldoeners. Zij verwach-
ten van ons ontvangst, antwoord. Voor velen onder ons is er dank zij zulke
vriendschappen veel goeds gebeurd, en dit zeker niet alleen materieel. De
uitstraling van een gemeenschap, haar plaats in de kerk, wordt mee be
paald door de kwaliteit van de vriendschappen waartoe zij in staat is, zo-
wel als groep als individueel.
Voor de persoon, de zuster zelf die een echte vriendschap met een buiten-
staander beleeft, is het goed de vriend, de vriendin in het klooster te kun-
nen ontvangen en de viendschap zonder achterdocht aanvaard te weten.
"Het verheldert het feit dat vriendschap een wezenlijk deel is van iemands
levensverbintenis, geen duistere kanttekening, noch het werkelijke gehele
centrum van het leven, maar een belangrijke en verrijkende dimensie van
datgene waar men echt mee bezig is".
In de Eucharistieviering kozen wij als eerste lezing twee fragmen-

ten uit het Eerste Boek Samuel. De vriendschap van David en Jonathan
i

er het onderwerp van; zij zal David sterken om zijn zending te vervullen.

Wat nu als vriendschap mislukı?

dikwijls voor dat]
wij een vijand voor een vriend en een vriend voor een vijand aanzien",
Wij kunnen bedrogen worden en wij kunnen bedriegen. Als we dat bemer
ken moeten wij de fout toegeven voor onszelf en voor de ander. Zelfken-
nis kan ons nederig maken en aandacht doen krijgen voor het leerproces
dat we allen doormaken in elke relatie tot een ander. Van die nederigheid
is onze geestelijke groei afhankelijk, willen wij zoals Augustinus, Jezus
volgen in zijn menswording en in zijn zelfontlediging. Als vriendschap
daarentegen openbloeit, dan is het dankzij God die het goede in onze
vriendschap tot stand brengt: "Als amoede nijpt, als rouw bedrocfd maakt,
als lichamelijke pijn alle rust wegneemt, als ballingschap het hart versom-
bert, als welk onheil ook maar kwelt, mogen er dan goede mensen zijn,
die zich niet alleen weten te verblijden met de blijden, maar die ook weten
te wenen met hen die wenen en die de kunst verstaan op een weldadige
wijze tót een ander mens te spreken en mét hem te spreken"". En uitein-

tad Gods: "[HetAugustinus schreef in De

S. SCHNEDERS, Jonge wijn in nieuwe zakken, p. 250.AUGUSTINUS, De Stad van God XIX,8. Vertaald en ingeleid door G. WUDEVELD.
Baarm, Ambo, 1983, p. 952.
"AUGUSTINUS, Brief 130,2,4. In: AuGUSTINUS, Staat van ontlediging, staat van

gebed. De Brief aan Proba over het gebed en Het goede van de weduwstaat. Vertaald en
ingeleid door A.-M. SILVIUS-JANSSEN, Brugge, Tabor, 1992; p. 50-80. Zie p. 52-53.
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delijk voor Augustinus, maar ook voor zuster Schneiders vindt elke mense-
lijke relatie haar inspiratie in het voorbeeld van Jesus.

Vriendschap naar het voorbeeld van Jezus

"Als de Zoon van God gehoorzaamheid leerde door alles wat hij onderging,
kunnen wij er zeker van zijn dat hij intimiteit leerde van de mensen die hij
beminde. Het evangelie verzekert ons dat Jezus intieme vrienden had: Maria
Magdalena, Petrus, Martha en Maria van Bethanië, de geliefde leerling en de
anderen. Hij beminde en werd bemind. Hij raakte aan en werd aangeraakt. Hj
had relaties die niet geheel openbaar waren en hij ontkwam niet aan kwaadwil-
lig wantrouwen van jaloerse waamemers. Hij ondervond zowel verraad als
steun, en hij was niet in staat alle conflicten in al zijn relaties op te lossen.
Een van zijn vrienden pleegde suïcide vanwege de onopgeloste problemen in
hun relatie, en anderen van zijn vrienden gaven ten slotte hun leven vanwege
hun relatie met hem. Jezus gaf ons niet het voorbeeld van een kil en rigide
celibaat. Hij beschemde zich niet door kleding, titels, levensstijl. gedrag of
houding, tegen intieme relaties met zowel mannen als vrouwen. Jezus" leven
roept ons niet op tot de veiligheid van eeuwig affectief kind-blijven. Hij daagt
ons uit intens te beminnen, en zo'n uitdaging beantwoorden betekent fouten,
lijden en teleurstelling riskeren bij onszelf en anderen, zelfs werkelijke tragiek.
Niet beantwoorden is ervoor kiezen om niet te leven. Maar van een nie-ge-
leefd leven gaat geen evangelische uitdaging uit. Zowel ons vemogen tot inti-
miteit met de God aan wie we ons leven hebben gegeven, als ons vemogen
evangelisch leven en evangelische liefde te geven aan anderen, hangen af van
de ontwikkeling van ons eigen vermogen tot affectiviteit. Jezus laatste toe
spraak tot zijn leerlingen bevatte zOwel zijn onvergetelijke zelfgave, k noemjullie niet langer dienaren, maar ik heb jullie vrienden genoemd" (Joh. 15,15),
als zijn laatste en uiteindelijke enige gebod de ander lief te hebben, zoals hij
ons heeft liefgehad"".

ToT SLOT

Vriendschap is een keuze voor het leven, niet voor de dood. Jezus

roept ons op tot leven in vriendschap: "Ik noem u geen dienaars meer,
maar vrienden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt" (Joh. 15,15).
Gebruiken wij de grondhoudingen die Jan Van Ruusbroeck beschrijft. Ook
hij was een volgeling van Augustinus. Stellen wij ons op als huurlingen,
dan heerst er in onze gemeenschap een afschuwelijke geest, dan willen wij
"betaald worden', dan leven wij 'werelds', met scheidsmuren en geweren.
Zijn wij dienaren, dan zijn wij trouw aan wat gevraagd is, dan houden wij
stand en overleven wij. Kunnen wij ook vrienden zijn, dan delen wij in
elkaars roeping, dan is er communicatie en openheid. Dan kunnen wij onze

"S. SCHNEDERS, Jonge wijn in nieuwe zakken, p. 252.
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vriendschap gezond en zuiver houden door ascese en nederigheid. Dan
beleven wij vele vormen van vriendschap waaruit leven voortkomt! Hoe
zouden anders in onze gemeenschappen nieuwe initiatieven kunnen ont-
staan, als wij aan elkaar onze ideeën niet zouden kunnen toevertrouwen,
onze dromen, onze creativiteit? Hoe zouden de hele kerk- en kloosterge-
schiedenis door zovele stichtingen ontstaan zijn zonder die diepe vriend-
schap tussen mensen en heiligen? Hoe zou onze Augustijnse samenwer-
king tot stand zijn kunnen komen als wij onze voorstellen niet in vriend-
schap aan elkaar hadden kunnen toetsen? Zo is de vriendschap een Augus-
tjnse inbreng in ons aller spiritualiteit; zij bepaalt immers de sfeer die we
bij elkaar waamemen, waarin wij ons kunnen thuisvoelen, waarin vele
individuele vriendschappen uitgroeien tot een groot net dat heel de ge-
meenschap draagt! Ieder is erin vastgehaakt, en waar twee te sterk aan
elkaar vasthangen, kunnen zij door verbindingen met anderen weer open-
getrokken worden! Zo kunnen wij hopen eens te mogen worden de liefde-
gemeenschap die vruchten voortbrengt die blijvend mogen zijn.

In het Evangelie lezen wij straks de inspirerende woorden van de
H. Johannes, met de commentaar van Augustinus erbij: "De liefde is onze
vrucht, zij die door de apostel Paulus zo omschreven wordt: Ze komt voort
uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Met deze
beminnen wij elkaar, met deze beminnen wij God"".

AUGUSTINUS, Homilieën over het Ewangelie van Johannes. Toespraak 87,1. Bloem
lezing samengesteld en vertaald door Cl BEUKERS. (Levensbronnen), Brugge, Desclée de
Brouwer, 1969, 4 deeltjes; IV, p. 358-359.
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SAN GIMIGNANO
HET LEVEN VAN AUGUSTINUS

Fred VERSTAPPEN O.S.A.

BEKERINGSSCENE IN DE TUIN TE MILAAN

Iconografie is bijna zo oud als de mens zelf. De mens heeft steeds
een onweerstaanbare behoefte gehad om zich uit te drukken, om gedachten
en gevoelens te communiceren. Hij doet dit met gebaren en woorden,
schrift en beeldende kunst. In dit alles legt hij een inzicht en gevoel, een
getuigenis en boodschap.

Tot de middeleeuwen verkoos de kunstenaar vooral te spreken door
middel van symbolische beclden: de kern van zijn boodschap drukte hij uit
met een samengebalde inhoud, een symbool. Deze samenvatting suggereer
de dan een zeer omvattende inhoud door de toeschouwer zelf in te vullen.

Vanaf de late middeleeuwen zal de voorkeur voor een concreet
levensverhaal sterk toenemen. Wij zien vij realistische weergaven ont-
staan, verhalen waarin de toeschouwer iets van zichzelf herkent, die ter
overweging dienen en katharsis bewerken. De kunstenaar tracht de toe-
schouwer het uitgebeelde, iets wat hem niet vreemd is, mee te laten "be-

leven', zo dat het voor hem een referentiepunt betekent, een louterende le-
vensles.

We mogen aannemen dat de iconografie van 'Het leven van Augus-
tinus' voor het eerst verschijnt omsteeks 1300 met een kleurglasraam te
Erfurt, Duitsland. Vanaf dat ogenblik zien met vaste regelmaat vooral in
Italië nieuwe levensuitbeeldingen in opeenvolgende fazen die samen een
cyclus vomen, het licht: in 1340 te Padua, in 1380 te Pavia, in 1400 te
Gubbio en ten slotte in 1463 te San Gimignano.

Van alle levenscycli van Augustinus is deze laatste beslist de meest
volledige, kunstzinnige en tendentieuze. Niet alleen de plaats, San Gimig-
nano, en het tijdstip, de renaissance, maar ook de opdrachtgever, Dome
nico Strambi, en de kunstenaar, Benozzo Gozzoli, duiden en kleuren dit
kunstwerk.

San Gimignano is gelegen in het mooie heuvellandschap van Tos-
cana, tussen Firenze en Siena. Nog honderd procent middeleeuws ligt het
op een 324 meter hoge heuvel te midden van een landschap rjk aan olijf.
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en wijngaarden. Bijzonder karakteristiek zijn de torens waardoor de stad
vaak voorgesteld wordt als een Toscaans Manhattan, als een Pompeï van
de middeleeuwen en in het slechtste geval als een dozijn fabrieksschou-
wen. Toen Italië in de 13e eeuw getekend werd door de rivaliteit tussen de
aanhangers van de paus en de keizer, de Guelfen en Ghibellijnen, ver-
schansten de ruziemakende adellijke families zich in feodaal wantrouwen
in deze Babelse vestingtorens van een 50 meter hoog. Er waren er 72; 13
staan er nog. In grote lijnen is het stadsplan nog dit van de 13e eeuw. San
Gimignano lag op dat ogenblik op de belangrijke verbindingsweg van
noord naar zuid, de Frankenweg, voor kooplieden, pelgrims en gezant-
schappen op weg naar Rome. Het tracé is nog steeds merkbaar in de huidi-
ge stad: vanuit het noorden duikt de weg in de stad langs de Via San
Matteo, precies waar het klooster en de kerk van de Augustijnen-Eremie
ten gelegen was, en loopt zo kaarsrecht en smal over de Piazza del Duomo
en de Piazza della Cistema langs de Via San Giovanni richting zuiden. In
de 12e eeuw was het nog een vrije Commune van 6000 inwoners met
eigen Consul en later Podestà. In de 14e eeuw moest het onder druk van
de machtsstrijd tussen de Toscaanse steden, pestepidemie en economische
crisis zijn rol als centrale marktplaats afstaan en wijken voor een aanslui-
ting bij Firenze. Van toen af werd San Gimignano een smeltkroes van het
progressieve Firenze der Medici en het conservatieve Siena.

Op dit belangrijke knooppunt, een ontmoetingsplaats van mensen
en gedachtengoed, hadden zich tussen 1290 en 1298 Augustijnen geves-
tigd. Dit was nog geen vijftig jaar nadat groeperingen in Midden-Italië van
in gemeenschap levende kluizenaars volgens de regel van Augustinus door
paus Alexander IV in 1256 in één orde werden verenigd onder de naam
Eremieten van Sint Augustinus'. Nauwelijks 150 jaar na deze 'Magna
Unio' moesten er reeds hervormingspogingen ondernomen worden zoals
trouwens in geheel West-Europa als reactie op de verdeeldheid in de kerk
door het Westers schisma waardoor twee, later drie pausen in Rome en
Avignon om het primaatschap streden, een verdeeldheid die ookdoorwerk
te in alle bestaande kloosterorden. De toenemende kritiek op de levenswij-
ze van de geestelijken, van monnikken tot paus, loopt als een rode draad
door de late-middeleeuwen. Hun gebrek aan spiritualiteit en hun werelds
gedrag riepen overal verontwaardiging op.

Zoals vele bedelorden die vaak bestonden uit matig geschoolde
monniken, hadden ook de Augustijnen-Eremieten zich toegespitst op een
begrijpelijke prediking voor het ongeletterde volk. Vaak bracht dit veel
theologische verwaring mee: zij lieten zich aan de intellectuele benadering
van de 13e eeuw weinig gelegen liggen en probeerden, mede onder in-
vloed van de Franciscaanse beweging, meer op het gevoel dan op het
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verstand in te werken. Bovendien stegen in deze periode, ondanks de eco-
nomische achteruitgang en de pestepidemie in 1461 en 1464 met daaraan
verbonden hongersnood in San Gimignano de inkomsten van klooster en
kerk. Door het gebrek aan mannelijk nageslacht te wijten aan oorlog en
pest, werden religieuzen ruim met testamentaire beschikkingen en schen-

kingen begunstigd. Ook dat zal één der redenen zijn waarom de klooster-
observantie ver te zoeken was, wat dan weer het harde optreden van een
Savonarola (1452-1498) in Firenze en de actie van de latere reformatoren
als Luther en Calvijn zal verklaren.

De hervormingsbeweging werd in San Gimignano in gang gezet
door de stedelijke regering. De prior, Domenico Strambi, wenste met zijn
convent aansluiting te zoeken bij de Augustijnse observantencongregatie
van Lecceto, gelegen op een 7 km. ten zuid-westen van Siena, die een 65

jaar eerder in 1385 tot stand was gekomen met een zelfstandig statuut
maar toch bij de oorspronkelijke orde bleef behoren. Strambi botste echter
op de weerstand van zijn medebroeders. Gedesillusioneerd vertrekt hij in
1450 naar Parijs om op kosten van de stad San Gimignano aan de univer
siteit van de Sorbonne het doctoraat in de theologie te behalen. Een nieu-
we poging tot hervorming na zeven jaar mislukt eveneens. Dertien jaar na
zijn eerste poging keert hij terug naar San Gimignano en geeft als prior
Benozzo Gozzoli opdracht het koor te beschilderen met een Augustinuscy-
clus die in 1465 voltooid werd. Pas in 1481 lukt het Strambi met behulp
van de stad bij Lecceto aan te sluiten. In 1492, op de vooravond van de

grote wereldontdekkingen, de uitvinding van de boekdrukunst en de refor
matie sterft hij. Doelbewust heeft hij zijn ordebroeders bewust willen
maken van het feit dat een nieuwe tijd was aangebroken, die van de mon-
niken een nieuwe geestesingesteldheid zou vragen in één der grote schar-
nierperioden van de geschiedenis: de renaissance met het humanisme. Hij
werd ter plaatse bijgezet in de kerk van San Agostino.

Deze kerk was opgetrokken in deels Romaanse, deels Gotische stjl,
een karakteristiek voorbeeld van een "bedelordekerk' in Midden-Italië:
gelegen op een verhoog, met een eenvoudige façade, een grote eenschepi-
ge ruimte als een grote schuur met open dakstoel en drie absiden. Strambi
liet het koor van deze eerder amzalige kerk rijkelijk decoreren, een dure
aangelegenheid in een periode van economische crisis. Voor deze decoratie
deed hij een beroep op de Florentijnse schilder Benozzo Gozzoli. Als
leerling van Fra Angelico had hij een goede reputatie opgebouwd te Firen-
ze, Orvieto en Rome. Landino, eminent kunstcriticus uit de periode van
het Quattrocento, omschreef de stijl van Fra Angelico als 'vezzoso' en
devoto', d.w.z. zinnestrelend-elegant en devoot. Gozzoli is hiervan een
onmiskenbare erfgenaam maar tegelijk neigt hij reeds meer over naar de
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renaissance. Zijn religieuze voorstellingen houden op specifieke godsdien-
stige bedoelingen te hebben. Zo zien we in het dertiende tafereel, de dood
van Monica, op het voorplan twee eremieten met gedempte stem converse

ren. Onder de oudste leest men 'F. D. M. Paris', di. Frater Dominicus
Magister Parisiensis. De opdrachtgever Strambi is even groot afgebeeld en
geaccentueerd als de hoofdfiguren. Dit is voor een deel te verklaren vanuit
een nieuwe religieuze voorliefde om zowel bijbelse als heiligen-taferelen
voor de geest te brengen, alsof ze in de cigen omgeving plaats vonden.
Maar tegelijk is het een aanwijzing dat de kerkelijke kunst haar sacraal
karakter van de gothiek verloor. Elk tafereel wordt geplaatst in een decor
vol profane détails, veel meer dan nodig was maar wat de taferelen boei-
end maakte: landschappen, niveauverschillen, vergezichten, alles overheer-
sende natuur, rotsen, bomen. Ook de personages zijn niet langer zonder
meer geplaatst in een tijdloos kader en met lange uniforme gewaden. Ieder
wordt in de kleding van Gozzolf's tijd zelf gestoken en hun gezichtsuit-
drukking wordt stilaan deze van 'gewone' mensen. De kunst is 'gehumani-
seerd'.

Zijn vorm en stijl beantwoorden aan de maatschappelijke omstan-
digheden. Het enorme succes van het religieuze drama te Firenze en el-
ders, opgevoerd in kerken en op straat, verrijkte bij Gozoli en andere
renaissance-kunstenaars sterk het vermogen om te visualiseren. Dit ver
klaart in grote mate zijn beroemde 'Driekoningenstoet' uit 1461 in de
kapel van het Palazzo Medici-Ricardi, gebaseerd op een driekoningenstoet
die in 1454 te Firenze plaatsvond met 200 ruiters, en ook de opeenvolgen-
de scenes van de Augustinuscyclus te San Gimignano. De figuren staan als
't ware op een toneelpodium. Zij acteren. Een paar aanwijzingen en ken-
merken waren voldoende voor het publiek om te weten wie ze waren, wat
ze wilden, welke relaties er waren. Deze stijl omschreef Londino als 'de-
voto', een terminologie die hij ontleende aan één van de toenmalige vier
stijlen in de prediking: het is de stijl die maakt dat een preek gemakkelijk
wordt begrepen en een stichtelijk en onderrichtend effect heeft op de toe
schouwer, zoals dit door Augustinus in zijn preken werd toegepast.

Gozzoli heeft de levenscyclus van Augustinusopgebouwd in 3

banden, te bekijken van onder naar boven en van links naar rechts, in het
totaal 17 episoden. Het verhaal start met de scene waarop staat uitgebeeld
hoe Augustinus door zijn ouders naar de school wordt gebracht. Het is een
voorbeeldige illustratie van Gozzolif's kunnen. De personages zijn op het
voorplan gegroepeerd voor een ruimte gevuld met architectuur, met zeer
reële proporties en met een decoratief aspect. De school bestaat uit een
zuilengalerij met renaissance-elementen. De opeenstapeling van gebouwen
die de achtergrond afsluiten verwijzen naar de stijl van de 15e eeuw. Men
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herkent het profiel van een kerk van San Gimignano en het Palazzo Com-
munale. De personages staan als in open lucht. De gevarieerde kleuren van
de muren en hun lichtheid vomen een poëtische achtergrond van deze
schilderachtige episode.

Het gehele paneel bestaat uit 2 taferelen die in elkaar overvloeien.
Links stellen Monica en Patricius hun jonge Augustinus voor aan zijn
leraar. Ze zijn vergezeld van enkele mannen en vrouwen, een renaissance
hofhouding, die evenals Monica bedroefd het kind overdragen. Monica is
voorgesteld met een sluier van kralen, en met een luchtig kleed. Met heim-
wee legt ze een vinger op het hoofd van haar zoon die ietwat wantrouwig
zijn ernstige schoolmeester aanstaart. Patricius vertrouwt Augustinus aan
die meester toe met een zakelijk gebaar. De meester ontfermt zich over de
jonge leerling met genegenheid maar zijn gelaat is weinig innemend, eer-
der professioneel. De groep van Monica is in lichte kleur, Augustinus in 't

groen, de meester in wijndroesem. Een harmonieuze kleurencombinatie.
Het tweede tafereel rechts stelt de school voor in overeenstemming

met de traditie: twee jongens met korte rok volgen hun meester. Dezelfde
schoolmeester verschijnt nu weer uiterst rechts. Hij houdt in zijn rechter
hand een roede waarmee hij zich klaarmaakt om een kind te bestraffen op
zijn blote billen, gedragen op de nug van een 'grote'. Achter deze groep
binnen de zuilengalerij verdringen zich scholieren, die met elkaar redetwis-

ten of misschien wel met leedvermaak toezien op het "zwarte schaap'. Op
het voorplan rechts is Augustinus herkenbaar aan zijn groene kleding en
engelachtig voorkomen. Hij houdt in zijn hand het elementair handboek.

In dit fresco voegt Gozzoli geen nieuwigheid in; hij volgt eenvou-
digweg de hoofdgedachte van de tekst van de Belijdenissen:
"God, mijn God, wat al leed en spot heb ik toen te verduren gehad, toen me
als kind de juiste leefnomen werden bijgebracht: me neer te leggen bij mijn
opvoeders met de bedoeling dat ik in deze penode er zou op vo0ouit gaan en
in de letterkunde de spits zou afbijten tot meerdere eer van de mensen en in
functie van misleidende rijkdom.
Van toen af werd ik toevertrouwd aan de school om er te leren lezen en schrij-
ven, iets waarbij ik, sukkelaar, niet begreep wat er het nut van zou kunnen
zijn. Niettemin kreeg ik een pak slaag telkens ik traag was in het leren. Dit
werd door de ouderen hoog aangeslagen, en velen van diegenen die voor ons
dit soort leven hebben uitgedacht, hebben wegen vol zorgen aangelegd langs-
waar wij altijd maar gedwongen werden vooruit te komen met verdubbelde
ijver en pijn voor de zonen van Adam.

Duidelijk heeft Gozzoli hier met inachtneming van de tekst toch de
vrije teugel kunnen laten aan zijn grootste specialiteit: de verhalende uit-

Confessiones 19,14.
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beelding, als het ware een strip-verhaal. Anderzijds kan men het geheel
bekijken als een stadskroniek uit de Quattrocento: de personages zijn ge-
kleed in de kleding en zijn gesitueerd in het kader van San Gimignano uit
de 15e eeuw. De toeschouwer van deze tijd moest bij het zien van zulk
fresco in zijn gedachten geen enkele tijd of cultuur overbruggen: de voor
stelling maakte deel uit van zijn eigen leefwereld. Daardoor drong de be-
langrijkheid van het thema, waamee deze cyclus start, des te gemakke-
lijker tot hem door: Augustinus en studie.

Vanuit deze eerste episode loopt de levensgeschiedenis van Augus-
tinus verder over drie banden. Augustinus wordt in deze cyclus uitgespro-
ken intellectueel benadrukt, als denker en geleerde. Het initiatief om Au-
gustinus zo voor te stellen is zeker toe te schrijven aan Strambi, eerder dan
aan Gozzoli zelf. Want hier ligt het accent van Strambi's boodschap: leer,
onderricht, discussie, innerlijk leven. Het voorbeeld bij uitstek voor een
monastiek leven. Strambi wenste zijn medebroeders te behoeden voor het
verval van ordetucht en de gangbare secularisatiebeweging in de juiste
richting te sturen. Zijn doel was het herstel van het gemeenschapsleven op
basis van leer, studie, bezinning. prediking. Hij trachtte tevergeefs zijn
confraters te winnen voor een "humaniora-studie'. Strambi als voorloper-
humanist poneerde Augustinus als voorbeeld: Augustinus zelf was langs de
studie van antieke auteurs als Cicero en Plotinos en langs talrijke ontspo-
ringen naar het Christendom en de wetenschap van de Bijbel gegroeid. Dit
verklaart dan ook de indeling van de cyclus: de onderste band behandelt
zijn 'vita profana', de middenband zijn 'vita contemplativa', de bovenband
zijn 'vita activa'. Het culmen daarvan ligt in zijn "bekering en doop".
Beide voorstellingen zijn gecentreerd in het midden van de apsis omheen
het lichtgevende venster. Strambi was ervan overtuigd dat in dit lichtpunt
de kem van Augustinus' leven lag. Augustinus' levensfazen schikte hij
daartoe volgens het platonisch levensschema: vanuit inzicht naar omkeer,
vanuit bekering naar daad. Blijven wij bij deze centrale scene stilstaan.

De kunstenaar Gozzoli had een enige inspiratiebron ter beschik-
king: de notities die Augustinus zelf omtrent zijn bekering maakte in zijn
Belijdenissen, waarin hij een uiterst gedetailleerde psycho-analyse geeft
vanzichzelf
"Dit was alleen maar een tweestrijd in mijn hart van mezelf met mezelf. Maar
Alypius week niet van mijn zijde. Zwijgend wachtte hij op de afloop van mijn
ongewone bewogenheid. Inderdaad, toen een diep overdenken al mijn ellende
vanuit mijn mysterieuze diepte naar boven had gehaald en bijeen had gebracht
voor de ogen van mijn hart, brak een geweldige storm los die gepaard ging
met een geweldige tranenbui. En om die met zijn eigen taal zich gans te laten
uitstorten, stond ik op en ging van Alypius weg. Eenzaamheid leek mij beter
om wat me bezig hield uit te schreien. Ik verwijderde me zover dat zelfs zijn
aanwezigheid me geen last kon zijn. Dat was de gesteltenis waarin ik toen
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verkeerde. En hij voclde het aan omdat ik vemoedelijk iets gezegd had waar-
bij de klank van mijn stem mijn opwellende tranen verraadde. Zo was ik bij
hem opgestaan. Hij blecf achter op de plaats waar we gezeten waren, erg
verbijsterd. Ik ging onder een vijgeboom liggen. Ik wect niet meer in welke
houding. Ik liet mijn tranen de vrije teugel. Een stroom van tranen brak los,
cen welgevallig offer voor u. Wel niet precies met deze woorden maar wel in
deze zin praatte ik voluit met u: "En u, Heer, tot hoclang? Tot hoelang, Heer,
zult gij uw toom uiteindelijk op me botvieren ? Wees onze onevenwichtigheid
van vroeger niet indachtig'. Ik voelde immers dat zij mij in haar greep hield.
Ik stootte pathetische kreten uit: 'Hoclang! Hoclang! Morgen! Altijd maar
morgen! Waarom nu niet? Waarom niet terstond een einde maken aan mijn
schandelijk gedrag!" En zie, ik hoorde een stem die van een naburig huis
kwam, een stem met een zangerige toon als van een jongen of een meisje, ik
Weet het niet, die me zei en steeds maar herhaalde: "Neem, lees. Neem, lees'.
Terstond klaarde mijn gelaat op. Ik begon intens na te denken of kinderen
gewoon zijn zoiets te zingen bij een of ander soort spel. Het schot me hele-
maal niet te binnen dat ik het ergens gehoord had. Ik bedwong de aandrang
van mijn tranen en stond op. De enige verklaring die ik vond was, dat het een
goddelijke vingerwijzing was om het Bock te openen en te lezen wat ik als
eerste beste passage zou aantreffen. Ik weet namelijk van horen zeggen in
verband met Antonius dat hij een wenk had gekregen vanuit een evangelie
lezing waamee hij bij toeval geconfronteerd werd, als zou wat werd voorgele-
zen tot hem persoonlijk gericht geweest zijn: 'Ga. Verkoop alles wat je bezit.
Geet het aan de amen en je zult enschat beziten in de hemel. Kom dan.
Volg me'. (Mt. 19.21) En ik vemam ook dat hij door zo'n orakel zich terstond
tot u bekeerde. Zo aangespoord keerde ik terug naar de plaats waar Alypius
was blijven zitten. Daar had ik namelijk het Boek van de apostel neergelegd
toen ik vandaar was opgestaan. Ik pakte het vast, opende het en las in stile de
passage waarop het eerst mijn ogen waren gevallen: niet in dronkemansor
gieën, niet in immorele slaapkamergenoegens, niet in twistzieke naijver. Inte-
gendeel, bekleed je met de Heer Jezus Christus. Hits je lichaam niet op met op
de spits gedreven begeerten'. Ik wilde niet verder lezen. Het was ook niet
nodig. Want meteen bij het einde van deze zinsnede loste zich elke duistemis
van mijn twijfel op en stroomde als 't ware een licht van zekerheid in me
binnen. Toen stak ik mijn vinger of een bladwijzer in het boek en deed het
dicht.Met een al rustiger geworden gelaat bracht ik Alypius op de hoogte. [...|
Daama gingen we naar binnen, naar mijn moeder. We deelden het haar mee.
Zij was verheugd. We vertelden hoe het in zijn werk was gegaan. Zij was
opgetogen en triomfeerde. Zij prees u, u die in staat is meer te realiseren dan
wij vragen enbegrijpen""

In tegenstelling tot de uitbeelding van de eerste episode heeft Be-
nozzo Gozzoli zich in deze tiende episode die de "Bekering van Augusti-
nus in de tuin te Milaan' voorstelt, niet helemaal mogen uitleven naar
cigen smaak in anecdote en het pittoreske. De tekst van de Confessiones
gaf daar nochtans ruimschoots de gelegenheid toe. De meeste kunstenaars

Confessiones VII,1127-12,28,29
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zullen later deze faze trouwens zeer dramatisch weergeven. Hier heeft de

interpretatie van Strambi het gehaald op de vertelkunst van Gozzoli.
Strambi beoogde een compositie waarin op de eerste plaats die elementen
worden gebundeld die dienstbaar waren aan zijn opzet: zijn confraters
winnen voor een christelijk-humanistisch mensideaal, het becld van de
zelfbewuste monnik, onderzoekend door contemplatie, kritisch door studie.

Aan zulk type monnik had de l5e eeuw nood. In de 14e en 15e
eeuw zien we namelijk een aantal factoren die aan de basis liggen van een
nieuw wereldbeeld en geestesklimaat. Er waren de enorme golven van
pestepidemieën, bekend als de "Zwarte Dood', die met regelmaat steeds
weer opdoken en vaak één derde van de bevolking velde waarbij de over-
levenden een op de dood georiënteerde samenleving werden; er was de
expansiedrang van de Islamitische Turken, door de volkspredikers betiteld
als de 'Gesel Gods' waarbij zowel de vraag werd gesteld naar eigen identi-
teit als naar zelfbehoud; er waren de nieuwe gebiedsontdekkingen waarbij
praktisch ieder jaar een nieuwe geografische horizon werd ontsloten. Be
zinning op een nieuwe waardeschaal voor de mens, het zoeken naar de
juiste identiteit, de integratie in een verruimde leefwereld hielden in dat er
in de toekomst geen plaats meer zou zijn voor het merendeel van
geestelijken, die vaak ongeletterd en zonder moreel gezag niet langer in
staat waren om tegenwicht te bieden aan een groeiende groep van geleer
den, die andere denkbeelden en waarden ontdekten. Bijbel en teksten van
kerkvaders werden aan nauwkeurig onderzoek onderworpen. Voor het
scholastieke denken werden alternatieven ontwikkeld. Wat ten noorden van
de Alpen als zaad voor een geestelijke hernieuwing werd uitgezaaid, aan-
vankelijk door de 'devotio moderna', later door de reformatoren, werd in
Toscana ontwikkeld in de renaissance en het humanisme. Strambi moet
deze nieuwe situatie goed hebben aangevoeld. De essentie van zijn aan-
voelen ligt uitgedrukt in het fresco.

Op het voorplan heeft hij de essentiële elementen van de episode
verzameld. Augustinus is gezeten aan de voet van de symbolische vijge
boom met op de knieën de open Bijbel; zijn hoofd rust op zijn linkerhand.
De rechterhand rust op het boek; de wijsvinger volgt de tekst lijn voor lijn.
Het voorgestelde ogenblik is dus dit wat onmiddellijk volgt op het horen
van de stem. Terwijl hij verdiept is in de lektuur, daalt een bundel stralen
vanuit de wolken tot op zijn hoofd als aanduiding van goddelijke inspira-
tie, en zet zich in een nimbus verder rond het hoofd. Deze symboliek, op
Augustinus toegepast nog voor de doop, is een gotisch element dat nog
lange tijd in de schilderkunst behouden blijft.

Augustinus draagt het hoofddeksel van een doctor in de letteren
waamee hij vanaf de tweede scene, 'Augustinus aan de universiteit van
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Carthago', getooid is. Ook de figuur naast hem links draagt deze doctors-
muts. Hij toont voor de toeschouwer met zijn rechterhandpalm het boek.
Het is Alypius.

Rechts van Augustinus, een weinig teruggetrokken, worden twee
tieners voorgesteld, met gekruld haar en in korte rok. Zij kijken zoals de
toeschouwer naar Augustinus. Eén van hen, waarvan men slechts het aan-
gezicht merkt en de rechterarm, schijnt naar Augustinus te wijzen. Is dit
het onbekende kind dat "Neem. Lees.' heeft geroepen?

De achtergrond wordt afgesloten door een huismuur. Rechts is een
landschap met golvingen en kronkelpaden, bepland met groen en cypres-
sen. Een doorkijk toont verschillende gebouwen en in de verte de torens
van de stad. Aan de voet van de vijgeboom tussen Augustinus en Alypius
is een straal van bloemen te zien.

De figuren zijn afgebeeld in een mooie harmonie van kleuren die
nog gotisch aandoet: groen, rood, purper, blauw-geel. Het ganse tafereel
wordt gekenmerkt door plechtstatigheid met een zeer sober dramatisch
karakter. Het onderschrift is beschadigd. Leesbaar is nog: "Hij hoort een
stem uit de hemel die zegt Tolle. Lege', waarop terstond het licht binnen-
treedt'.

Men heeft de voorbereidende schets van deze tuinscene teruggevon-
den in het museum te Cambridge die als onderschrift draagt: "Hoe Augus-
tinus aan de voet van de vijgeboom in een tuin aan hevige tandpijn lijdt,
zo dat hij niet in staat was te spreken. Bidt derhalve voor mij. Het boek
komt uit de hemel'. De rest is onleesbaar. Ook hier zien we Augustinus,
breed en ineengedrongen, gezeten aan de voet van een vijgeboom, op het
voorplan van een heuvellandschap. De twee tieners ontbreken. Rechts
worden zij vervangen door een groep personen, blijkbaar volgens het on-
derschrift in gebed. Op de groep komt één persoon toegelopen. Monica?
Het meest opmerkelijke van deze tekening is echter Alypius die hier het
boek vasthoudt op een vreemde manier, alsof dit boek uit de hemel zou
vallen, een voorstellingswijze die ook in het glasraam van Erfurt te zien is.
Confessiones IX,4,12 waarop deze voorstelling en dit onderschrift terug-
gaat, maakt in ieder geval geen gewag van 'een boek dat uit de hemel
komt':
"Wanneer zal ik mij alle voorvallen van die vakantiedagen (in Cassiciacum)
kunnen herinneren? Wat ik echter niet vergeten ben en niet zal verzwijgen is
zowel de hardheid van uw slaan als de wonderlijke snelheid van uw genezen.
Jij teisterde me in die dagen met tandpijn. Toen die zo erg geworden was dat
ik niet meer kon spreken, kwam in mijn hart de gedachte op al de mijnen die
daar waren aan te sporen om u, God van mijn algehele heil, te bidden die pijn
af te wenden. Ik schreef dit op een wasplankje en gaf het hen te lezen. Niet
lang daarma verdween die pijn nadat we in een geest van gebed geknield wa-
ren".
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Strambi heeft deze voorstelling geweerd niet alleen omwille van
een verwarring met Confessiones VII, 12, maar vooral omdat hij een meer
historische interpretatie wenste volgens dewelke de goddelijke inwerking
zich op een natuurlijke wijze manifesteert ter gelegenheid van het woord
van reële kinderen. Hij wilde de tekst van Confessiones VII,12 zeer

nauwgezet volgen. 'Het boek dat uit de hemel valt' is eerder een middel-
eeuwse voorstelling die teruggaat op een symbolische weergave en op de
volkspredikatie. De stralen met de nimbus heeft hij echter niet weggelaten.
Zij zijn wel zeer weinig geaccentueerd.

Kunstenaars uit latere eeuwen zullen het wonderbare, hetdramati
sche karakter van het bekeringsogenblik verkiezen. Gozzoli-Strambi geeft
er de voorkeur aan de innerlijke strijd te onderstrepen; niet de fysieke
maar de psychisch-intellectuele kwelling, 'een tweestrijd in mijn hart van
mijzelf met mezelf' waarbij 'Alypius niet van mijn zijde week'. Het fresco
laat het moment zien na zijn diep overdenken waarbij hij al zijn ellende
vanuit zijn onderbewuste naar boven had gehaald, een bijzonder moeilijk
en pijnlijk psycho-analytisch proces dat gepaard ging met een hevige emo-
tionele ontlading. Door een eerder alledaags toeval, de tekst van een lied,
komt hij tot rust en op een heel andere manier zal hij verder lezen en na-
denken. Zijn bekeringsproces dat al zo lang aan de gang was kent op dit
ogenblik en in deze omstandigheden zijn hoogtepunt en eindpunt. Zijn
bekering lag niet in "Neem. Lees', want meer dan anderen had hij dit al
gedaan. Zij lag ook niet in de aangehaalde tekst van de Brief aan de Ro
meinen 13,13, want hij citeert alleen het slot van zijn lectuur. Het fresco
culmineert het bekeringsmoment in het rustig overwegend lezen van de

Schrift toegepast op zichzelf en "elke duisternis van mijn twijfel loste zich
op en stroomde als 't ware een licht van zekerheid in mij binnen'.

De beschouwing die F, van der Meer ten beste geeft bij het aan-
schouwen van de zevende episode, 'De reis van Augustinus van Rome
naar Milaan' vindt nog een betere toepassing op deze tiende episode. Het
fresco is indrukwekkend wanneer men het ziet tegen de achtergrond van
de concrete omstandigheden van Augustinus' leven. Augustinus vertoeft op
dat ogenblik in Milaan waar hij een leerstoel aanvaard had in welsprekend-
heid, letterkunde. Omstreeks 375 was Milaan een voorname stad: de Ro-
meinse keizer placht er te resideren. Augustinus had voor zijn sollicitatie
hemel en aarde bewogen. Hij wordt er gekonfronteerd met hoogstaande
persoonlijkheden, o.m. een Symmachus, kopstuk van de heidense oppositie
en Ambrosius die van rijkscommisaris vrij plots bisschop van Milaan
werd.

Hier in de tuin, samen met zijn boezemvriend en latere buurman-
bisschop, is hij verzonken in gedachten die wonderlijk contrasteren met het
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vriendelijk decor van de lente. Hij denkt er niet aan te schitteren, zoals hij
gewoonlijk doet in gezelschap: hij vergeet zijn briljante masker; hij is
alleen met zichzelf; hij denkt na over de vergissingen van zijn jeugd, zijn
teleurstelling over de Manichacische grootheid die hem zo bitter is tegen-
gevallen, over de amzaligheid van zijn zogenaamde schitterende carrière,
de futiliteit van het onderwijs dat hij geeft. In deze tuin maakt hij de laat-
ste faze door van zijn crisis die uit zal lopen op zijn doopsel (elfde episo-
de) na zijn ontmoeting met bisschop Ambrosius, met de ooggetuigen van
het eerste kloosterleven in de Egyptische woestijn, met het levensverhaal
van Antonius, met zijn moeder, met de Brieven van Paulus en met de

geheimzinnige stem in de tuin die zegt : 'Neem en lees'. Een beslissend

moment voor hem en de gehele mensheid.
En dit alles heeft Gozzoli-Strambi zonder ésn woord voor iedere

toeschouwer leesbaar gemaakt, en in dat fresco uitgedrukt. De toeschouwer
leest dat alles als uit een boek. Hier wordt het innerlijke werkelijkheid,
krijgt het een levendige gestalte. Het is meer dan een boeiend fresco, want
het suggereert de grote waarheid dat de echte keerpunten in ons leven in
de regel niet liggen op die ogenblikken dat wij naar buiten treden, doch
daar waar wij, haast zonder het te weten, alleen zijn met onszelf en ons
masker afdoen.
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AUGUSTINUS' CONFESSIONES

Enkele beschouwingen
Mathijs LAMBERIGTS

Tussen 1888 en 1986 zijn er ongeveer 1200 studies gewijd aan de
Confessiones of een deelaspect ervan' en de vloed van publicaties over dit
beroemde werk blijft aanhouden. In een bijdrage die zich beperkt tot alge-
mene informatie over dit werk, zal ik niet op alle door de Confessiones
opgeroepen vragen kunnen ingaan. Mij is immers gevraagd wat algemene
gegevens te verstrekken voor een niet gespecialiseerd maar geinteresseerd
publiek. In mijn uiteenzetting zal ik beginnen met even kort enkele belang-
rijke data uit het leven van Augustinus op te frissen. Vervolgens sta ik stil
bij de vraag wat voor een soort werk de Confessiones nu eigenlijk zijn. In
aansluiting hierbij wil ik oog hebben voor een aantal literaire aspecten die
in dit werk in het oog springen. Daama ga ik in op de vraag naar het plan
en de eenheid der Confessiones. Dan besteed ik aandacht aan de moeilijke
kwestie van de betrouwbaarheid van Augustinus' verhaal in de Confessio-
nes. Tenslotte moet iets gezegd worden over de fundamentele kwestie van
de verhouding christendom-neoplatonisme voor een precies verstaan van
Augustinus' bekeringsverhaal.

1. EEN BEKNOPTE BIOGRAFIE

Augustinus werd geboren op 13 november 354 te Thagaste in
Numidië. Zijn vader, Patricius, een man met een eerder bescheiden inko-

men, een heiden, die zich kort voor zijn dood zal laten dopen, heeft een
opvliegend karakter, maar doet alles om zijn zoon een opvoeding te geven

'Cf. E. FELDMANN, Literarische und theologische Probleme der Confessiones, in C.
MAYER-K.H. CHELIUS (eds.), Internationales Symposion iüber den Stand der Augustinus-
Forschung vom 12. bis 16. April 1987 im Schloss Rauischholzhausen der Justus-Liebig-
Universität Giessen (Cassiciacum 39/1), Würzburg, 1989. p. 27, n. 3.

Voor een goed overzicht met in achtname van de belangrijkste literatuur, zie G.
BONNER, art. Augustinus (vita), in Augustinus-Lexikon, 1,4, Basel, 1990, k. 519-550.
Recent verscheen een Nederlandse vertaling van P. Browns tot standaardbiografie
verheven werk Augustine of Hippo. A Biography, Londen, 1967. De Nederlandse vertaling
kreeg volgende titel mee: Augustinus van Hippo. Een biografie. Uit het Engels vertaald
door Carla VERHEUEN en Karin VAN DORSSELAER, Amsterdam, 1992.
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waardoor deze carrière kan maken". Augustinus' moeder, Monnica, moet
hier niet meer voorgesteld worden'. Het enige wat ik wil opmerken is dat
men haar naam sinds de vondst van haar grafsteen in Ostia met dubbele n
dient te schrijven, volgens sommigen een verwijzing naar haar Berberse
afkomst. De familie telt naast Augustinus één zoon en minstens één doch-
ter. Augustinus wordt vrij snel een catechumeen en is dus van jongsaf
vertrouwd met het christelijk geloof. De man die later zelf als leraar zijn
kost zal verdienen, gaat naar school, eerst te Thagaste, daarna te Madaura.
Aan zijn lagere school bewaart hij niet de beste herinneringen". Bij de
grammatici bestudeert hij niet alleen de grammatica, de stilistiek en de
metriek, maar ook de Griekse taal, een taal die hij naar eigen zeggen haat,
terwijl hij wild is van de Latijnse literatuur. Op zijn zestiende komt hij
een jaar naar huis omdat er geen geld is. Vervolgens gaat hij naar
Carthago om rhetorica te studeren en om deel te hebben aan het "wereld-
se" leven aldaar. Snel heeft hij een concubine, bij wie hij een ongewenste
zoon verwekt, Adeodatus. Van zijn 19de tot zijn 28ste, van 373 tot 382
dus, is hij lid van de Manicheische secte, negen jaar dus, tenminste als
negen niet gekozen is om de "onafheid", de ontgoocheling over dit verblijf
te illustreren*. Wanneer deze beweging niet in staat is om haar belofte
waar te maken, namelijk kennis in plaats van geloof aan te bieden", komt

Zie Conf. I1,3,5, CCSL 27, p. 19-20. Een toch wel negatief beeld van Patricius vindt
men in IX,9,19, CCSL 27, p. 145.

Tussen de talrijke publicaties die aan Monnica gewijd werden, mag zeker volgende
Nederlandsalige studie niet vergeten worden: Pietermel M.A. VAN KEMPEN-VAN DUK,
Monnica. Augustinus' visie op zijn moeder, Amsterdam, 1978.

Zie Conf. I,9,14-15, CCSL 27, p. 8-9. Vooral het feit dat hij regelmatig en pak
slaag kreeg. maakte een diepe indruk op hem; zie in dit verband L. FERRARI, The
Boyhood Beatings of Augustine, in Augustinian Studies, 5 (1974) 1-14.

Quid autem erat causae, cur graecas litteras oderam, quibus puerulus imbuebar, ne
nunc quidem mihi satis exploratum est. Adamaveram enim latinas, non quas primi
magistri, sed quas docent qui grammatici vocantur."; Conf. I,13,20, CCSL 27, p. 11; zie
ook I,14,23, CCSL 27, p. 12.

In verband met zijn sudies, zie Conf. II,1,1, CCSL 27, p. 27; I1,3,6, CCSL 27.p.
29. Aangaande zijn concubine, over wie hij met respect spreekt, zie b.v. Conf. 2,2, CCSL,
p. 40-41. Zijn vriendin wordt rond 385 naar Afrika tenug gestuurd. Ze is immers van een
lagere stand dan Augustinus en staat een "passend" huwelijk in de weg; cf. Con.
VI,15,25, CCSL 27, p. 90.

In verband met de onduidelijkheid omtrent de preciese periode en de eventuele
motieven daarvoor, zie L. FERRARI, Augustine's "Nine Years" as a Manichee, in
Augustiniana 25 (1975) 210-216.

gl. Conf. V3,3-7,13, CCSL 27, p. 58-64.
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Augustinus in een crisis, crisis die samenvalt met zijn vertrek uit Cartha-
go en zijn komst naar Rome in 383. Te Rome zal hij voor een tijd
aanhanger van het scepticisme worden". Bij gebrek aan beter blijft
Augustinus nog in naam lid van de Manicheische secte. Het is trouwens
dankzij de tussenkomt van Manicheische vrienden dat Augustinus te Rome
leraar wordt". Te Rome, zoals voorheen in Carthago, heeft hij opnieuw
last met zijn studenten. Maakten de studenten te Carthago zich schuldig
aan baldadigheden, die te Rome bleken slechte betalers te zijn".
Gelukkig kreeg hij door bemiddeling van de praefectus urbis Symmachus
reeds in 384 te Milaan de aantrekkelijke job van magister rhetoricae
aangeboden". Tijdens zijn verblijf aldaar komt hij in aanraking met een
persoon en een filosofie die a.h.w. congrueren: Ambrosius en het

neoplatonisme. Wat Ambrosius predikt, zijn allegorische exegese en de
lectuur van de Libri Platonicorum spelen als het ware op elkaar in en
leiden tot Augustinus' bekering in 386 en zijn doop in 387", Snel hierma

wil Augustinus terug naar Africa, cen beslissing die zijn adieu aan een
wereldse carrière kracht bijzet. Te Ostia, vlak voor de afreis, sterft zijn
moeder op 56-jarige leeftijd". Nadat de moeilijkheden met de usurpator
Magnus Maximus voorbij zijn, verlaat Augustinus in de zomer of herfst
388 Italië en maakt zijn laatste zeereis".

Augustinus keert na een kort verblijf te Carthago terug naar zijn
geboortedorp Thagaste en sticht er een religieuze gemeenschap, die zich
gedurende de volgende drie jaar wijdt aan gebed, studie en schrijven".
Het is een periode van groeiende theologische vermaardheid, en dus van
mogelijke benoeming door het volk tot bisschop. Augustinus bezoekt dan
ook geen kerken of plaatsen waar men een bisschop nodig heeft. Als hij
derhalve in januari 391 op bezoek is in Hippo Regius, moet hij in theorie

In 375 keert Augusünus voor de periode van één jaar naar Thagaste terug om er
grammatica en rhetorica te onderrichten, maar reeds in 376 is hij terug in het voor hem
op dit vlak interessantere Carthago; vgl. Conf. IV2,2, CCSL 27, p. 40-41; Contra
Academicos 1,2,3, CCSL 29, p. 19.

Conf. V,10,18-19, CCSL 27, p. 67-68.
13 Conf. V,13,23, CCSL 27, p. 70.
Conf. V,12,22, CCSL 27, p. 69-70.
Conf. V,13,23, CCSL 27, p. 70.

Voor een revelerende beschrijving van Augustinus' bekering en het moeizame
proces dat er aan vooraf is gegaan, zie Conf. VII.

16 Zie Conf. IX,8,17, CCSL 27, p. 143.
"Zie in dit verband O. PERLER-J.L. MAIER, Les voyages de saint Augustin, Parijs,

1969, p. 146 e.v.

Cf. PossDIUS, Vita Augustini 3,2, ed. A.A.R. BASTIAENSEN (Scrittori Greci e
Latini. Vite dei Santi 3). Verona, 1975, p. 136-138.
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geen schrik hebben voor een eventuele benoeming. Wat Augustinus blijk-
baar over het hoofd heeft gezien is dat deze bisschop Valerius reeds een
oude man is, dat hij vooral Grieks spreekt en graag een helper zou hebben,
die de Latijnse taal zeer goed machtig is én dat zijn faam hem bij het volk
voorafgegaan is. Tegen zijn zin wordt Augustinus in 391 priester te en in
395/396 bisschop van Hippo". Als bisschop zal hij Hippo Regius leiden
gedurende ongeveer 35 jaar, zal hij strijd voeren tegen de Donatisten en de
Pelagianen, zal hij zijn Confessiones en De civitate Dei schrijven, maar het
ook meemaken dat aan het einde van zijn leven de Vandalen aan de deur
staan om een begin te maken met het einde van het katholieke chris-
tendom in Afrika. Op 28 augustus 430 sterft de man die voor het christen-
dom in de komende eeuwen van uitzonderlijk belang zal blijken te zijn.
Vooraleer nu nader in te gaan op de Confessiones leg ik me nog een be-
perking op. Ik stel vrij algemeen dat de Confessiones geschreven zijn
tussen 397 en 401. Ingaan op de discussies aangaande de preciese datering
en de eventuele versies die de definitieve zijn vooraf gegaan, zou me te
ver voeren".

2. DE VELE BETEKENISsSEN VAN CONFESSIO
EN DUS VAN DE CONFESSIONES

Heeft het niets bevreemdends dat men zich, sprekend over de
Confessiones van Augustinus, het best op zijn gemak voelt als men de titel
van dit werk in 13 boeken onvertaald mag laten. Want wat is dat vreemde
werk nu eigenlijk? Traditioneel betekent confessio in het christelijk Latijn
vooreerst een geloofsbelijdenis van "belijders" voor een officiële instantie;
verder wordt het woord ook gebruikt voor zondenbelijdenis in de

boetediscipline en tenslotte kan confessio ook vertaald worden door lof. De

eerste betekenis is zeker niet van toepassing op Augustinus werk, maar de

Zie PossIDIUS, Vita Augustini 4,1-3, ed. BASTLAENSEN, p. 138-140; Sermo 355,2,
PL 39, k. 1569.

Zie in dit verband vooral A. SoLIGNAC, Introduction aux Confessions, in Oeuvres
de Saint Augustin 13. Les Confessions (Bibliouhèque augustinienne) I-VII, Parijs, 1962, p.
45-54. Voor onze verdere uiteenzeting doen we hoofdzakelijk beroep op deze zeer
uitvoerige inleiding. Ze wordt tot op vandaag erkend als de beste introductie op de
Confessiones. Een vergelijking met b.v. JJ. O'DONNELL, Augustine. Confessions. I.
Iniroduction and Teu, Oxford, 1992, p. XV-LXXIII maakt dit duidelijk. Het is trouwens
typerend dat b.v. voor de dateringskwestie O'Donnell geen nieuwe elementen weet aan te
brengen; vgl. p. XLI-XLI.
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twee volgende betekenissen kan je wel in de Confessiones onderkennen".
Ofschoon men wel eens, mede omwille van het feit dat voor het christelijk
publiek het horen van het woord confteri aanleiding gaf tot het zich op de
borst slaan", de voorkeur heeft gegeven aan het bekennen eerder dan aan
het loven, denk ik toch dat men de twee, bekennen en loven, tegelijk in de
Confessiones moet onderkennen". Zelf heeft hij met name in zijn
Retractationes uitdrukkelijk gesteld: "De dertien boeken van mijn
Confessiones prijzen door het boze en het goede in mij de rechtvaardige en
goede God."" Tegelijkertijd toeft men op Bijbelse grond. Met name in de
dankofferpsalmen stelt men een combinatie vast van erkenning van en
dank voor een vergeven fout, waarbij de bekentenis van deze fout tegelijk
een lof inhoudt van de vergevende God. Wie zijn zonde belijdt, looft
tegelijk Hem die zonder zonde is, de mens vergeving schenkt en
heropstanding verzekert.

De Confessiones zijn zeker bekentenis en lof, maar ze zijn ook
dialoog met God, de zwijgende dialogeerder, door wie Augustinus zich
biddend laat onderrichten". Bovendien is het een geloofsboek, dat niet
wil bewijzen, maar zich richt tot medegelovigen die, op grond van een
gemeenschappelijk aanvoelen, hem geloven op zijn woord". De

een persoonlijk getuigenis metConfessiones Z1jn m.a.w

Zie J. RATZINGER, Originalität und Ueberlieferung in Augustins Begriff der
Confessio, in Revue des Etudes augustiniennes, 3 (1957) 375-392; vgl. ook J.-M. LE
BLOND, Les conversions de Saint Augustin, Paris, 1950, p. 6-11.

Zie b.v. AUGUSTINUs, Enarratio in Psalmum 117,1, CCSL 40, p. 1657; Enarratio in
Psalmum 141,19, CCSL 40, p. 2059; Enarratio in Psalmum 144,13, CCSL 40, p. 2097-
2098.

3Vgl. Conf. I,15,24, CCSL 27, p. 13; I1,7,15, CCSL 27, p. 25; IV,1,1, CCSL 27, p.
40; IV,3,4, CCSL 27, p. 41; IV,6,11, CCSL 27, p. 45; V,1,1, CCSL 27, p. 57; V,8,14,
CCSL 27,p. 64; V,10,20, CCSL 27, p. 68; VII,6,8, CCSL 27, p. 97; VII,1,1, CCSL 27, p.
112 etc. Of men in confessio ook nog de betekenis geloofsbelijdenis dient te erkennen, is
omstreden; vgl. SoLIGNAC, 0.c.. p. 12; P. COURCELLE, Recherches sur les Confessions de
Saint Augustin, Parijs, 1950, p. 13 e.v.; Christine MOHRMANN, Considerazioni sulle
Confessioni di Sant' Agostino. I. Le Confessioni come opera letteraria, in Convivium,
(1957) 257-267, p. 259; M. VERHEDEN, Eloquentia pedisequa (Latinitas Christianorum
primaeva 10), Nijmegen, 1949, p. 81; RATZINGER, a.c., p. 391, n. 66.
"Confessionum mearum libri tredecim et de malis et de bonis meis Deum laudant

3Zie Conf. X,1,1, CCSL 27, p. 154; Enarratio in Psalmum 94,4, CCSL 39, p. 1333;

2 Vgl. SoLIGNAC, 0.c., p. 9.

iustum et bonum"; Retractationes II,6, CCSL 57, p. 94.

Enarratio in Psalmum 105,2, CCSL 40, p. 1553-1554; Sermo 67,1,2-2,4, PL 38, k. 433-
435.

Conf. X26,37, CCSL 27, p. 175.
Conf. I,1,1, CCSL 27, p. 1; X,3,3, CCSL 27,p. 156; X,37,62, CCSL 27, p. 189; zie

ook SoLIGNAC, 0.c., p. 14; vgl. Conf. X,3,3.



54 M. LAMBERIGTS

verkondigingskarakter het wil de lezer ook tot diezelfde religieuze onrust
opwekken, die hij zelf heeft gekend-, waarbij het dogmatische en

kerkelijke aspect niet ontbreekt". Dogmatisch, want het handelt ook over
Gods omgaan met mensen door Christus", kerkelijk, want het wil een
broederlijk getuigenis geven, dat voor allen moet dienen". Wellicht mag
men de Confessiones ook een autobiografisch werk noemen, tenminste
voor wat de intenties van de auteur betreft". Het zou immers wel zeer
goed mogelijk zijn dat Paulinus van Nola indirect de aanleiding is voor
Augustinus' Confessiones. Inderdaad, een vriend van Augustinus, de
advocaat Alypius, de latere bisschop van Thagaste, zendt in 395 felicitaties
naar Paulinus te Nola als deze start met een ascetische gemeenschap. Het
is duidelijk dat Alypius een relatie wil opbouwen met Paulinus. Het is
even normaal dat Paulinus aan Alypius vraagt: Wie ben je?" Augustinus
zal dan in plaats van de eerder bedeesde Alypius diens Vita schrijven,
waarop Paulinus, als we Courcelle mogen geloven, aan Augustinus vraagt
om ook zijn eigen leven te schrijven*. In die zin kan men, zeker als men
Augustinus' eigen getuigenis in Epistula 231 ernstig neemt, spreken van
een autobiografie, die vanuit de voomelde confessio een eigen gelaat heeft
gekregen. Ik zou de Confessiones dus toch een autobiografie willen

Vgl. ook MOHRMANN, a.c., p. 22.
Zie b.v. Conf. I1,3,5, CCSL 27, p. 19-20.
Conf. X45-6, CCSL 27, p. 157-158; SoLIGNAC, p. 16-17.

"Sume, inquam, librosquos desiderasti, Confessionum meanum: ibi me inspice, ne
me laudas ultra quam sum; ibi non aliis de me crede, sed mihi; ibi me attende, et vide
quid fuerim in meipso per meipsum; et si quid in me tübi placuerit, lauda ibi mecum,
quem laudari volui de me; neque enim me."; Epistula 231,6, PL 33, k. 1025; vgl. ook
Christine MOHRMANN, De Confessiones als litterair kunstwerk, in Augustinus.
Voordrachten gehouden bij de viering van de zestienhonderdste geboortedag van

Augustinus in de aula van de Rijksuniversiteit te Groningen op 19 november 1954
(Scripta Academica Groningana), Groningen-Djakarta, 1954, p. 21-22.

PAULINUs, Epistula Ill4, CCSL 29, p. 16-17.
Zie CoURCELLE, Recherches, p. 31; 269-290; ID., Les Confessions de Saint

Augustin dans la tradition littéraire, Parijs, 1963, p. S59-607. SoLIGNAC, 0.C., p. 27-29,
C. STARNES, Augustine's Conversion. A Guide to the Argument of Confessions -IX,
Waterloo, Ontario, 1990, p. 154-157; O'DONNELL, 0.C., V. 2. p.360-362.

Het lijkt me weinig vruchtbaar om stil te staan bij alle mogelijke hedendaagse
verklaringen" van Augustinus' motieven voor het schrijven van de Confessiones. Ik wil
me beperken tot één voorbeeld. M. WUNDT, Zur Chronologie augustinischer Schriften, in
Zeitschrift füir die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 21
(1922) 128-135; ID., Augustins Konfessionen, in Zeitschrift fir die neutestamentliche
Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 22 (1923) 161-206 en P. DE LABRIOLLE,
Pourquoi saint Augustin a-t-il rédigé des Confessiones?, in Bulletin de l'Association
Guillaume Budé, 1926 (uli), 34-39 beschouwen de Confessiones als een apologia pro vita
Sua. Augustinus zou zich met dit werk hebben willen verweren tegen de beschimpingen
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noemen, want ze handelen over Augustinus eigen leven, maar ze zijn ook
meer dan dat, aangezien Augustinus ook een aantal theologisch-spirituele
bekommernissen laat meespelen".

3. ENKELE LITERAIR-STILISTISCHE OPMERKINGEN

Blijven we even stilstaan bij de literaire modellen waarop Augusti-
nus voor zijn Confessiones beroep heeft gedaan. Vervolgens komt dan de
stijl van dit werk aan bod. Wat het eerste betreft, laat ons wel wezen. De
Confessiones zijn geen creatio ex nihilo". Wie de Confessiones ter hand
neemt, stelt vast dat diverse genres in dit werk doorklinken. Ik denk hier
bij in de eerste plaats aan de hymnologie. Elementen als aanroepen van
God, vraag om illuminatie voor het aan te heffen lied, de opsomming van
goddelijke attributen", met nadruk op de coincidentia oppositorum, ten-
slotte de zorg voor de stijl als uitdrukking van streven naar volmaaktheid
en om de godheid eer te bewijzen, het zijn allemaal facetten uit de hymno-

van de Donatisten, meer in het bijzonder in Carthago. Ze betwijfelen zelfs dat een werk
dat zwijgt over Augustinus' rol als bisschop, verkondiger van het Woord, bedienaar der
sacramenten, bemiddelaar bij de overheid, werk waarin de naam van zijn concubine, met
wie hij zovele jaren heeft samengeleefd, niet wordt vermeld, werk dat nog andere
(belangrijke) details weglaat, dat zo een werk nog cen autobiografie kan worden genoemd.
De eerste objectie is niet zo fundamenteel als ze wel lijkt. We stellen immers vast dat ook
na het schrijven van de Confessiones de beschuldigingen verder gaan. Werken als Contra
litteram Petiliani of Contra Cresconium, werken die dateren van 405, bewijzen dit. De
Donatisten putten trouwens uit de Confessiones, zodat men de indruk krijgt dat de
Confessiones eerder bewijsmateriaal aanvoeren voor de Donatistische grieven dan dat deze
grieven aanleiding zouden gegeven hebben voor het schrijven van het voorliggende werk.
De vraag in verband met opvallende omissies is moeilijker te beantwoorden en men zou
er zelfs een nieuwe vraag aan mogen (moeten?) toevoegen. Waarom kan men de

Confessiones niet lezen als het verhaal van iemand die de decisieve rol van de genade in
zijn eigen leven wil ter sprake brengen? Deze leessleutel kan perfect verzoend worden
met de noties lof en bekentenis, met de vermelde dogmatische en ecclesiologische

aspecten en doet recht aan het feit dat Augustinus, als hij dit werk schrijft, bezig is met
een grondige lectuur van de brief aan de Romeinen en zijn fameuze wending in de
genadetheologie kent, zoals deze tot uiting komt in Ad Simplicianum. Waarom zou men
niet kunnen stellen dat Augustinus in dit werk zijn persoonlijk geval wil gebruiken als
illustratie voor het feit dat God zelf in 's mensen geloofsgroei aan het werk is? Men blijtt
dan trouw aan de voorhanden zijnde teksten én aan de gegevens zoals ze voor ons liggen;
vgl. SoLIGNAC, 0.c., p. 12-13; 29-32.

Zie in dit verband ook G. MISCH, Geschichte der Autobiographie, Bem, 1950', v. I,
d. 2, p. 637-678.

37 Voor dit punt, zie vooral SoLIGNAC, 0.c., p. 3645.
Vooreen zeer goed voorbeeld, zie Conf. 14,4, CCSL 27, p. 2-3.
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logie, die ook in de Confessiones aanwezig zijn". Invloeden zijn er zeker
ook aanwezig vanuit de aretologie, waar de herinnering aan een genade,
een "acte de puissance", gerealizeerd door een godheid, wordt verwoord
om ze ten voordele van de gelovige te laten voortduren", ook vanuit de
boete-inscripties (in feite een bijzondere vorm van aretologie), waar men
de godheid namelijk dankt om een reddende straf, die er toe geleid heeft
dat de mens terugkeert naar de godheid". Ook de reeds vermelde
dankpsalmen spelen hier duidelijk hun rol: lof van Jahweh; belijdenis van
fout, belofte en dergelijke: de psalmen 15, 55, 57, 58, 59 zijn nooit ver af.

Tevens speelt een andere lijn in de Confessiones een rol, met name
de innerlijke lijn van de zoektocht naar de waarheid. Deze zoektocht naar
de waarheid is reeds beschreven geweest door bijvoorbeeld Lucianus, door
de retor Dio Chrysostomus, de medicus Thessalus en de astroloog Vettius
Valens, door Justinus in zijn Dialoog met Trypho of door Hilarius in de
proloog van zijn De Trinitate. Ze wordt, reeds voor Augustinus, verbonden
met de belijdenis van zonden. Ik denk hier onder meer aan de Confessio
van Cyprianus van Antiochië, aan Macarius de Egyptenaar en zijn verhaal
van de diefstal van vijgen (denk aan de perendiefstal bij Augustinus), aan
Antonius, die beveelt dat men een lijst van persoonlijke zonden moet
aanleggen om zich in de nederigheid te oefenen*

Staande in een christelijke traditie gaat men ook de lijn van de
bekering door genade volgen. Het is een thema dat vaak aanwezig is in
christelijke auteurs. Ik denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Paulusbeke
ring in Hand. 9,1-19; 22,6-16; 26,4-18. In twee van de drie gevallen is
deze bekering gepresenteerd als een verhaal van Paulus zelf, een autobio-
grafische vorm dus. Spontaan denkt men ook aan die andere grote Afri-
kaan, Cyprianus, die in zijn Ad Donatum een verhaal biedt van zijn
eigen bekering, en dit bekeringsverhaal is Augustinus bekend, vermits hij
het citeert".

Augustinus is verder niet onvertrouwd met visioenverhalen en

Zie in dit verband de uitmuntende studie van G.N. KNAUER, Psalmenzitate in
Augustins Konfessionen, Göttingen, 1955.

Vgl. M.ZEPF,Augustins Confessiones (Heidelberger Abhandlungen zur Philosophie
und ihrer Geschichte 9), Tübingen, 1926, p. 71.

Zie ZEPE,0.c.,p. 73-74.* Voor een interessant overzicht zie P. CoURCELLE, Antécédents autobiographiques
des Confessions de saint Augustin, in Revue de Philologie, 31 (1957) 23-51, vooral p. 28-
29.

Zie Ad Donatum 1, CSEL 3,1, p. 3.
"Zie De doctrina christiana IV,14,31, CCSL 32, p. 138; vgl. ook Sermo 311,6,7, PL

38, k. 1416; Sermo 312,2,2, PL 38, k. 1421, waar uit Ad Donatum IV, CSEL 3,1, p. 6
Wordt geciteerd.
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openbaringen, die een grote rol spelen in de Passiones van de Afrikaanse
martelaren in de derde en de vierde eeuw. Augustinus kent bijvoorbeeld de
Passio Perpetuae, Passio Mariani, Vita Cypriani en een parallel tussen
deze verhalen en Monnica's visioen in Confessiones IX,10,23 dringt zich
op

Augustinus kon dus met andere woorden terugvallen op een aantal
modellen om zijn eigen verhaal te doen, maar tegelijk moet men zeggen
dat hij dit verhaal op een erg persoonlijke wijze heeft gebracht", waarbij

De bekeerde
Augustinus heeft het in zijn Confessiones herhaaldelijk betreurd dat hij in
zijn jeugd zo hoog opliep met de klassieke literatuur maar heeft toch ste-
eds zijn respect voor het woord behouden", waarbij als criterium geldt
dat het woord in dienst moet staan van de waarheid: schoonheid in stijl
hand in hand met waarheid van de gedachte. De droefheid omwille van de
voormelde jeugdliefde heeft Augustinus niet belet om een grote bewonde-

hij de literaire vorming uit zijn jeugd niet vergeten is.

ring te koesteren voor b.v. Cicero en Vergilius*".
Uiteraard is Augustinus geen klassieke "purist". Augustinus is een

auteur in het einde van de vierde, begin van de vijíde eeuw en dat zal men
merken aan zijn stiji, zoals uit wat volgt duidelijk wordt": herhaaldelijk
gebruik van een abstract substantief in de plaats van een concrete draai"
voorkeur voor verbaalssubstantieven op -tor"; verzwakking van compara-

CCSL 27, p. 147; zie ook COURCELLE, a.c., p. 30-33.
6 Zie in dit verband J. FONTAINE, Une révolution littéraire dans l'Occident Latin: les

Confessions de Saint Augustin, in Bulletin de Littérature ecclésiastique, 88 (1987) 173-
193.

" Conf. 1,13,21, CCSL 27, p. 13; I,16,25-26, CCSL 27, p. 14-15.
Zie in dit verband b.v. M. TESTARD, Saint Augustin et Cicéron, Parijs, 1958, 2v.;

H. HAGENDAHL, Augustine and the Latin Classics (Studia Graeca et Latina
Gothoburgensia 20), Stockholm-Göteborg-Uppsala, 1967, 2v.

Een helder overzicht vindt men bij G. BoUISSOU, Le Style des Confessions, in
Oeuvres de Saint Augustin 13. Les Confessions. Livres 1-VII, Paris, 1962 (zie ook de
bibliografie op p. 264-265); voor specifieke declaspecten, zie b.v. CL. HRDLICKA, A
Study of the Late Latin Vocabulary and of the Prepositions and Demonstrate Pronouns in
the Confessions of St. Augustine (The Catholic University of America. Patristic Studies
31), Washington, 1931; VERHEDEN, 0.c., p. 83-141.

Conf. II,10,18, CCSL 27, p. 26: "Quis exaperit (..) nodositatem"; I1,3,5, CCSL 27,
p. 29: "Et circumvolabat super me fidelis a longe misericordia tua"; IX,3,5, CCSL 27, p.
135: "Reddis Verecundo (..) amoenitatem virentis paradisi tui". Zie in dit verband vooral
CI. BALMUs, Etude sur le style de Saint Augustin (Collection d' Etudes anciennes), Parijs,
1930, p. 21-37; BOUISSOU, a.c., p. 209.

Bij een cerder vluchtige controle heb ik reeds meer dan 100 zelfstandige
naamwoorden eindigend op -tor of één verbogen vorm ervan gevonden. Zie in dit verband
ook HRDLICKA, 0.c., p. 10-11; 18-19; BALMUS, o.c., p. 37-40. Voor voorbeelden van
zelfstandige naamwoorden op -tas, -tio, -mentum enz., eveneens kenmerkend voor
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tieven en superlatieven, die vervangen worden door bijwoorden bij het

adjectief. Aanwijzende voornaamwoorden hebben niet langer hun eigen
waarde: iste gaat b.v. meer een meer de rol spelen van hic. Daarnaast
schroomt Augustinus zich ook niet om beroep te doen op archaïsmen".
Met plezier creëert hij nieuwe woorden. Dit alles geeft een zekere kleur
aan Augustinus' stijl die toch overwegend klassiek blijft". Dit is ook
waar voor de syntaxis van de Confessiones', zij het dat ook hier enkele
verschillen opvallen. Zo zal Augustinus de conjunctief imperfectum in

plaats van de conjunctief plusquamperfectum aanwenden om zijn taal te
verlichten. Ook duikt regelmatig het participium futurum op omwille van
zijn expressief karakter. Verder wordt de conjunctief esset nogal eens
vervangen door de meer levendige indicatief erat. Als Augustinus verder
de realiteit van een feit wil beklemtonen, grijpt hij in een indirecte vraag
nogal eens naar de indicatief". Opvallend is ook het veelvuldige gebruik
van de voorzetsels ad, in en post om onderschikkende zinnen te voorko-
men of van bijvoorbeeld ab of de in een zin die vreemd is aan de klas-

Augustinus' sijl, zie HrDLICKA, 0.C., p. 11-12; 19-26.
3Conf. IV,3,6, CCSL 27, p. 43: "Valde bonus et valde cautus"; XI1,15,19, CCSL 27,

p. 225: "Qui summe bonus est, quia summe est; zie 0ok BALMUS, 0.C., p. 51-53;
BOUISSOU, a.c., p. 210.

S3 Een treffend voorbeeld vindt men in Conf. I1,3,5, CCSL 27, p. 19. Vgl. ook de zeer
uitvoerige behandeling bij HRDLICKA, o.c., p. 226-253; naast iste i.p.v. hic kan men b.v.
ook iste i.p.v. is of ille vinden; zie ook nog BALMUS, 0.C., p. 53-60; BOUISSOU, a.c., p.
210.

*Voor een uitvoerige lijst van zulke woorden, zie BALMUs, o.c., p. 69-73; vgl. ook
BoUISSOU, a.c., p. 210.

55 BALMUS, a.c., p. 79-82 geeft ongeveer 50 neologismen. Het klassieke voorbeeld in
dit verband is meribibula in Conf. IX,8,18, CCSL 27, p. 144; zo BALMUS, a.c., p. 82;
BoUISSOU, a.c., p. 210. Volgens HRDLICKA, 0.C., p. 10 gaat het hier om cen "colloquial
word" en is het strict genomen geen creatie van Augustinus.

Vgl. H.lI. MARROU, Saint Augustin et la fin de la culture antique (Bibliothèques des
Ecoles françaises d'Athènes et de Rome 145), Paris, 1938, p. 536-539.

Zie de conclusie van J. FNAERT, L'évolution littéraire desaintAugustin (Collection
d'Etudes latines 17), Paris, 1939, p. 70.

Zie voor wat volgt FINAERT, 0.C., p. 67-69.
Een goed voorbecld hiervoor is Conf. I,13,20, CCSL 27, p. 11: "Quid autem era

causae cur graecas litteras oderam".

Twee voorbeelden kunnen dit illustreren: Conf. 19,14, CCSL 27, p. 8: "Et in tuam
vocationem rumpebam nodos linguae meae" (i.p.v. "ut te invocarem); Conf. V,5,9, CCSL
27, p. 61: "Donec assurgat novus homo in virum perfectum" (i,p.v. "ut fiat vir perfectus";
vgl. ook FINAERT, 0.C., p. 69; BoUISsoU, a.c., p. 210-211. Voor het veelvuldig gebruik
van voorzetsels als zodanig door Augustinus, zie HRDLICKA, 0.c., p. 115-225



59AUGUSTINUS' CONFESSIONES

sieke syntaxis°"
Duidelijk is ook dat voor de stijl van de Confessiones nog een

andere factor een rol heeft gespeeld, met name de Bijbel, Augustinus
geestelijke bron op dit moment". Deze invloed van de Bijbel is op ver-
schillende wijzen aanwezig: Hebreeuwse wendingen, ganse passages
doordrenkt van Bijbelse uitspraken", een op de Bijbel gekopieerde analy-
tisch-paratactische zinsbouw, zoals ook vaak het geval is in de preken.
Deze korte, paratactische zinsdelen worden verlevendigd door het spel van
antithese en parallellie, dikwijls ondersteund door rijm en klankspel. Zoals
in de Bijbel worden werkwoorden vaak aan het hoofd van de zin geplaatst.
Het iteratief gebruik van et valt op, zoals ook het talrijke voorkomen van
ecce of et ecce", Ik wil natuurlijk niet zeggen dat dit alles typisch
Bijbels is, maar die overvloedige aanwezigheid van de Bijbelse kleur, die
voorkeur voor de typisch bijbelse vooral psalmische elementen, het geeft
aan de Confessiones toch een bijzonder uitzicht". Voeg aan dit alles nog
een vleugje specifiek christelijk jargon als salus, venus homo, carnales,
spirituales hier aan toe en men kriigt een idee van Augustinus' stij",
zeker als men voor ogen houdt dat de Confessiones lof van God en
geweeklaag van de mens evoceren. In de Confessiones, een getuigenis van
Augustinus' innerlijk leven, doet de auteur herhaaldelijk beroep op een
affectief, poëtisch en realistisch vocabularium". Opvallend is het gebruik
van adjectieven op -osus, van werkwoorden die getuigen van een krachtig
realisme of van een grote familiariteit". De tekst wordt regelmatig
opgesmukt met poëtische uitdrukkingen. Vooral waar het gaat over het
thema van het licht, trekt Augustinus de registers open: candor,

Conf. 1,13,20, CCSL 27, p. 11: "Se occidit ab amore"; Conf. XII,14,17, CCSL 27, p.
224: "O si occridas eos de gladio bis acuto"; zie in dit verband ook FINAERT, .C., p. 68;
BOUISSOU, a.c., p. 211.

Merkwaardig genoeg stoote de Bijbel hem in zijn jeugd af omwille van de literaire
armoede van dit werk; vgl. Conf. II,5,9, CCSL 27, p. 31: "Non enim sicut modo loquor,
ita sensi, cum attendi ad illam scripturam, sed visa est mihi indigna, quam Tullianae
dignitati compararem".

Zo b.v. Conf. VIIL,11,26, CCSL 27, p. 129: "Retinebant nugae nugarumet vanitates
vanitantium", waarbij de "vanitas vanitatum"-invloed uit Prediker 1,2 in het oog springt

Zie b.v. Conf. 14,4-6,10, CCSL 27, p. 2-6; XII,12,13-14,15, CCSL 27, p. 248-250
waar de overvloed aan Schriftcitaten en -referentes werkelijk in het oOg springt

Zie VERHEDEN, 0.C., p. 87-90 en p. 113-141; BALMUS, 0.c., p. 98-104..
Zie in dit verband BoUISSOU, O.c., p. 212.
Zie in verband met Augustinus' literaire evolutie naar een christelijke taal vooral

FINAERT, .c., p. 39-56, vooral p. 54-56.
Zie in dit verband vooral FINAERT, 0.c., p. 54-56; BOUISSOu, a.c., p. 213-214.
Zie b.v. Conf. IX,1,1, CCSL 27, p. 133: "Et garriebam tibi, claritati meae etdivitis

meis et saluü meae, domino Deo meo".
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inardescere, rutilare, scintillare, sidereus, om er maar enkele te noemen.
Augustinus put ook uit het hele veld der abstracte zelfstandige naamwoor-
den die een expressief karakter bezitten. Men kan hier denken aan woor-
den als foeditates, suavitates, amaritudines en ubertates. Ook de voorkeur
voor hyperbata en chiasmen, naast het voorop plaatsen van cen werkwoord
in de zin om zijn gemoedsgesteltenis te reveleren, komt de affectieve toon
ten goede" Komt daar nog bij dat Augustinus -vooral als hij looft,
belijdt en bidt- graag gebruik maakt van een paratactische zinsbouw',
zinsbouw die in de verhalende gedeelten naar voren komt in de vorm van
levende assyndeta'". Hierdoor krijgt men een tekst die een hartelijke een-
voud uitstraalt, terwijl de onderbreking door lange(re) periodes voorkomt
dat het geheel monotoon gaat aandoen.

Dat Augustinus leefde in een orale cultuur en dat de tekst bedocld

was om hardop voorgelezen te worden, mag ook blijken uit hetherhalde
ijk gebruik van isokola en trikola", homoioteleuta en alliteraties naast
andere klankmiddelen". De harmonieuze zinsbouw wordt vervolledigd
door een zeer gevarieerd woordenspel. Soms volstaat een woord, bijvoor-
beeld sartago om het turbulente leven in Carthago op te roepen". Soms
dient een gebalde non peritus sed periturus essem om uit te drukken dat
zijn fierheid om de eigen verstandelijke vermogens en helderheid van

geest hem bijna naar de ondergang had gevoerd, als zijn God het niet had

Zo b.v. Conf. I1,7,15, CCSL 27, p. 25: "Quoniam tanta dimisisti mihi mala":; IL,6,14,
CCSL 27, p. 24: "O monstrum vitae et mortis profunditas"; zie in dit verband ook
BALMUS, 0.c., p. 214-215.

71Goede voorbeeldenvindtmen in Con. I12,2, CCSL 27, p. 18; I1,7,15, CCSL 27, p.
24-25.

7 Zo b.v. Conf. IV,7,12, CCSL 27, p. 46; VI,7,12-8,13, CCSL 27, p. 81-83.
3 Zo b.v. Conf. VI,10,16, CCSL 27, p. 84-85; VII,6,8, CCSL 27, p. 97-98; VII,7,17,

CCSL 27, p. 124.

Een mooi voorbeeld van een isokala vindt men in Conf. X,28,39, CCSL 27, p. 175:
"Medicus es, aeger sum; misericors es, miser sum"; voor dit en andere voorbeelden, zie
vooral BouISSOU, a.c., p. 217-221.

Conf. 14,4, CCSL 27, p. 3: "Reddis debita nulli debens, donas debita nihil perdens";
IV,12,19, CCSL 27, p. 50: "Cucurrit clamans dictis, factis, morte, vita, descensu, ascensu,
clamans".

Ik begrijp niet goed hoe Magaret R. MILES, Desire and Delight. A New Reading ofAugustine's Confessions, New York, 1992, p. 45 kan stellen dat de Confessiones bedoeld
zouden zijn voor private lectuur, vgl. de Lerechte reactie van G. MADEC in Buletin
augustinien pour 1991/1992, in Revue des Etudes augustiniennes, 38 (1992) 412.

"Veni Carthaginem,etcircumstrepebat me undique sartago flagitiosorum amorum";
Conf. I1,1,1, CCSL 27, p. 27.
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verhoed. Het tot eeuwigheid geroepen zijn van de mens wordt uitge
drukt door een kernachtige formule als internum aeternum". Deze spitse
uitdrukkingen zijn voor Augustinus krachtige middelen om de ervaren

waarheid te onderlijnen en ze voor de mensen uit deze orale traditie in hun
geest te laten beklijven.

Lezen in de Confessiones is in aanraking komen met een levend,
hartelijk geloofsgetuigenis, dat, bij alle restricties die de moderne, twijfe-
lende, zockende mens voor wie God een stuk evidentie verloren heeft,
maakt, toch aanspreekt, al was het maar omwille van het feit dat Augusti-
nus (ten dele) in zijn hart laat kijken en dit in een dialoog, met één spre-
ker, maar met een duidelijke te prijzen aanwezige: "Tibi laus, tibi gloria,
fons misericordiarum"0, God, die contemplerend wordt aangesproken als
"summe, optime, pulcherrime, fortissime"", tot wie heftig wordt gebeden:
'Age, Domine, fac, excita et revoca nos, accende et rape, fiagra, dulces-

ce, die bevraagd wordt en bewonderd, die, midden in een eerder lange
beschrijving terug opduikt", die als geuige wordt ingeroepen". Een
dialoog dus, maar een dialoog die verlevendigd wordt door het invoeren
van concrete gebeurtenissen, die gekenmerkt wordt door een heel eigen

toon: vraagtekens, uitroepen, interpellaties, verzuchtingen, het geeft alles
aan dit werk een bijzondere kleur: "O tardum gaudium meum", "Sero te
amavi, "Gratias tibi, dulcedo mea et honor meus et fiducia mea"s
Het reeds vermelde aspect broederlijke getuigenis, met andere woorden, de

doelgroep, wordt niet vergeten: vragen als "Quis hoc ignorat?, verwij-
zingen naar eventuele spotters: "Inrideant me arrogantes... ego tamen con-

fitear, hernemen van objecties en er op reageren", het geeft alles aan
de Confessiones een eigen karakter en maakt dit werk zo boeiend.

Conf. VI,20,26, CCSL 27, p. 110; ,3,5, CCSL 27, p. 20: "Disertus vel desertus
poius a culura tua".

79 Conf. IX,4,10, CCSL 27, p. 139.
0 Conf. VI16,26, CCSL 27, p. 90.
B Conf. 14,4, CCSL 27, p. 2.
Conf. VIl,4,9, CCSL 27, p. 118.
Conf. 18,13, CCSL 27, p. 8; 19,14, CCSL 27, p. 8; I1,8,16, CCSL, p. 36.
Conf. V,6,11, CCSL 27, p. 62; VI1,7,11, CCSL 27, p. 100.
Conf. I1,7,13, CCSL 27, p. 34; I1,11,19, CCSL 27, p. 37-38, VII,11,26-27, CCSL

27, p. 129-130.

Conf. I1,2,2, CCSL 27, p. 18.
Conf. X,27,38, CCSL 27, p. 175.

Conf. 1,20,31, CCSL27, p. 17.
Conf. 1,7,11, CCSL27,p. 6.
Conf. IV,1,1, CCSL27,p. 40.
"Conf. XII,14,17, CCSL 27, p. 224.
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De aanwending van deze en andere middelen zorgt ervoor dat de
Confessiones iets sacraals hebben omwille van de belangrijke bron die de

Bijbel voor de bisschop van Hippo is, omwille van het doel (wijding) en
de wijze waarop deze Afrikaan zijn gedachten verwoordt: gebed, met
andere woorden een meditatieve stijl, die, wegens zijn verhalend karakter
toch een zekere dynamiek behoudt. Het is een verhaal dat omslaat in

meditatie en een meditatie die omslaat in een verhaal.
Is dit alles niet te gezocht? Is het wel meer dan retoriek? Ik denk

van wel. Tolle, lege en men begrijpt waarom.

4. DRIE ERNSTIGE DISCUSSIEPUNTEN IN HET CONFESSIONES-ONDERZOEK

De tot hiertoe verstrekte informatie beperkt zich nog steeds tot de

tekst zoals deze door classici en anderen kan gelezen worden. Daarnaast
stellen de Confessiones enkele problemen die van inhoudelijke aard zijn.
Een eerste punt van discussie is de eenheid van de dertien boeken der
Confessiones. Tweede probleem dat moet behandeld worden is de vraag
naar de historische betrouwbaarheid van de Confessiones. Tenslotte rijst de

Vraag of Augustinus' bekering een bekering tot het christendom of tot het
neoplatonisme is.

a. Het probleem van de eenheid der Confessiones

Laat ons eerst stil staan bij het plan en de eenheid der Confessio-
nes. Over deze kwestie is een massa literatuur geschreven". Het punt is

namelijk dat tot en met boek IX Augustinus spreekt over zijn eigen leven,
maar dat hij vanaf boek X de filosofische toer opgaat (beschouwingen over
de tijd) en in boek X1-XII stil staat bij Genesis I. Diverse auteurs hebben

7 Zie SoLIGNAC, 0.c., p. 19-26, vooral p. 20, n.1; p. 248-250; cf. ook K. GRO1Z, Die
Einheit der Confessiones. Warum bringt Augustin in den letzten Bicher seiner
Confessiones eine Auslegung der Genesis?, Tübingen, 1970 (ongepubliceerde dissertatie).
De auteur geeft een overzicht van 35 pogingen om de vraag naar de eenheid te

beantwoorden; zie E. FELDMANN, Noch einmal die Confessiones des Augustinus und ihre
Einheit. Reflexionen zu ihrer Komposition, in Elisabeth A. LIVINGSTONE (ed.), Studia

Paristica 18,4 (Papers of the 1983 Oxford Patristic Conference), Kalamazoo-Leuven,
1990, p. 64-70; D., a.c., in MAYER-CHELIUS, 0.c., p. 2745. Vgl. ook nog E. DoNT, Zur
Frage der Einheit von Augustins Konfessionen, in Hermes, 99 (1971) 350-361; CJ.
STARNES, The Unity of the Confessions, in LrvNGSTONE, 0.C., p. 105-111.
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de laatste vier boeken gezien als een appendix", of menen dat deze
eenheid beperkt moet worden tot een psychologische eenheid met
uitsluiting van een literaire eenheid".

Toch menen we dat, bij alle vragen die men vanuit een hedendaags
0ogpunt in verband met de vormgeving kan stellen, dat de Confessiones
voor Augustinus zelf formeel een eenheid vormden. Het belangrijkste
argument levert Augustinus zelf in Retractationes II,6 waar hij uitdrukke-
lijk stelt dat boek I tot X over hemzelf handelen en boek XI tot XII over
de Schrift. Bovendien zijn er nogal wat argumenten contra een breuk na
boek IX aan te halen. Zo geldt de conclusie van boek IX alleen voor dat
boek. Boek X opent, zoals diverse voorafgaande boeken (uitzondering zijn
boek IlI en IV), met een algemene reflectie op de zin en de vruchten van
een confessio. Wat in de voorgaande boeken als een onderstroom heeft

gefungeerd, namelijk de aandacht voor de broederlijke eenheid, wordt
expliciet vermeld in boek X1,2,2-4 en inspireert voor een deel de meditatie
op Genesis. Het blok boeken X-XII is nauw verbonden met boek X en
daardoor met boeken HX". Verder heeft Knauer" op overtuigende wij-
ze aangetoond hoe een aantal psalmverzen een verbindingsfunctie tussen
boeken en delen van boeken vervullen en dit voor alle delen van het werk.
Knauer besluit dan ook "dass stilistisch zwischen dem Aufbau kleinerer
Abschnitte und dem des Gesamzusammenhanges der 13 Bücher kein
Unterschied besteht, dass aber auch der Inhalt beider Teile unmittelbar
aufeinander bezogen ist". Voegt men daar met E. Feldmann nog aan

toe dat het begrip excitare over Conjessiones IL,1,1 en X,3,4 naar XI,1,1 toe
alle drie de delen onder één motief stelt, dan blijven er weinig redenen
over om aan de formele eenheid van het werk te twijfelen.

Zie b.v. G. PFLIGERSDXORFFER, Das Bauprinzip von Augustins Confessiones, in D.
ABLETTINGER-H. GUGEL (eds.), Festschrift K. Vretska, Heidelberg, 1970, p. 124-147,
vooral p. 135; vgl. ook het overzicht van W. STEIDLE, Augustins Confessiones als Buch
(Gesamtkonzeption und Aufbau), in G. WRTH e.a. (eds.), Romanitas-Christianitas.
Festschrift für J. Straub, Berlijn-New York, 1982, p. 436-527, vooral p. 436-440.

Zo 0.a. H-I MARROu, Saint Augustin et la fin de la culture antique (Bibliothèque
des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome 145), Parijs, 1938, p. 63-64. Voor een aantal
andere posities, zoals b.v. dat boek 10 een toevoeging zou zijn, zie b.v. O'DONNELL, O.c.,
v. III, p. 152-154.
Retractationes I1,6, CCSL 57, p. 94: "A primo usque ad decimum de me scripti

sunt, in tribus ceteris de scripturis sanctis, ab eo quod scriptum est: "In principio fecit
Deuscaclum et terram (Gen. 1,1), usque ad sabbati requiem.

Zie SoLIGNAC, 0.C., p. 21-22.
KNAUER,0.c..p. 133-161.
KNAUER,0.C..p. 161.
FELDMANN, a.c., in LIVINGSTONE, 0.c., p. 65.

10 Vgl. resp. CCSL 27, p. 1,1 en 194.
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Erkent men de eenheid tussen de diverse gehelen van boeken, dan
hoeft dit nog niet te betekenen dat men geen vragen heeft over het einde
van de Confessiones. Auteurs als Zepf en Courcellebijvoorbeeld
hielden een gevoel van onafheid over aan hun lectuur van de Confessiones,
vermits het werk eindigde met een kommentaar op Genesis I, waaraan de
bisschop van Hippo zijn laatste drie boeken had gewijd. Maar moet men
van een werk als dit een volledige kommentaar op de Bijbel gaan ver-
wachten? Augustinus zegt toch zelf dat men dat van niemand kan
verwachten"0%, Bovendien leert Confessiones XIIL,32,47-34,490 dat

Augustinus een reflectie beoogde op de schepping in haar materiële reali-
teit en haar spirituele betekenis, reflectie die diende uit te lopen op de
evocatie van de rust op de zevende dag, de vrede van een sabbat die geen
avond zal kennen. Men kan in feite zelfs zeggen dat de tijdscyclus
dialectisch voltooid is: de tijd begint voor ons vanuit de eeuwigheid van
het scheppende fiat en eindigt in de eeuwigheid van de hemelse rust, waar-
bij de leiding steeds berust in de handen van de transcendente goddelijke
eeuwigheid06, We pleiten dus voor een innerlijke eenheid in dit werk,
pleidooi dat echter geen aanspraak wil maken op absoluutheid.

b. De historische betrouwbaarheid van de Confessiones

Veel is er gediscussieerd over de historische betrouwbaarheid van
de Confessiones. Kan, mag men Augustinus in dit werk op zijn woord
geloven? Vertelt de bischop van Hippo een historisch war verhaal?
Deze vraag is geen zuiver academische vraag, maar vindt haar grond in
het feit dat er volgens een aantal auteurs een verschil in klimaat vast te
stellen is tussen de Confessiones en de werken geschreven te Cassiciacum.
A. von Harnack stelde reeds in 1888 dat Augustinus in de

101 ZEPF, o.c., p. 14.
COURCELLE,O.C., p. 23-24.
Conf. XII,32,43, CCSL 27, p. 241.

10 CCSL 27, p. 270-272.
Conf. XII,35,50, CCSL 27, p. 272: "Domine Deus, pacem danobis omnia enim

praestitisti nobis pacem quietis, pacem sabbati, pacem sine vespera. Omnis quippe iste
ordo pulcherrimus rerum valde bonarum modis suis peractis transiturus est: et mane

quippe in eis tactum est et vespera".106
SOLIGNAC, o.c., p. 24-25.

0 Zie in dit verband de overzichten bij CoURCELLE, O.c., p. 7-12; SoLIGNAC, o.c., p.
55-84; G. MADEC, Le néoplatonisme dans la conversion dAugustin, in MAYER-CHELTUS,
o.c., p. 9-25 (met een uitvoerige bibliografie); J. DoIGNON, Etat des questions relatives
aur premiers Dialogues de saint Augustin, in MAYER-CHELIUS, o.c., p. 47-86.

A. VON HARNACK, Augustins Confessiones. Ein Vortrag, Giessen, 1888.
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Confessiones zijn bekering ziet als een breuk in zijn bestaan. Augustinus
zou, ongeveer 10 jaar na zijn bekering, onder invloed van een grotere
kerkelijkheid, een meer ontwikkeld dogmatisch denken en een strenger
oordeel over zonde en genade, zijn jaren voor de bekering veel donkerder
hebben ingekleurd dan dit in werkelijkheid het geval zou zijn geweest.
Bewijs hiervoor vond hij in het feit dat de dialogen van Cassiciacum een
Augustinus presenteren, die als filosoof bezig is met metafysische kwesties
en die zich ver houdt van elk dogmatisme, wat niet meer het geval zou
zijn in de Confessiones. In het zelfde jaar en los van von Harnack kwam
G. Boissier tot een gelijke conclusie. Boissier wees eveneens op het
contrast tussen de Augustinus van de dialogen, de filosoof, professor, die
smaak heeft in zijn gedachten en die, als christen, nauwelijks de naam van
Christus ter sprake brengt enerzijds, en de Augustinus van de Confessio-

nes, die naar voren komt als een boeteling, die doordrongen is van het
belang van zijn fouten. Gaandeweg kwam men in een situatie waar de
dialogen als het ware tegen de Confessiones werden geplaatst en deze
laatste meer en meer "verdacht" begonnen te lijken. De overtuiging groei-
de dat de dialogen als historische bron betrouwbaarder waren dan de Con-
fessiones omdat ze dichter bij de feiten stonden. Het hoogtepunt van
deze hyperkritiek werd bereikt in 1918, toen P. Alfaric", een specialist
van het Manicheïsme, zoals dat in die tijd gekend was, in Augustinus'
evolutie tot aan zijn bekering drie momenten meende te mogen onder-
scheiden:

1. een Manicheisch moment, waarin Augustinus zich wil laven aan
het dogmatisme van deze beweging;

2. een sceptisch moment, waarin hij tot de ontdekking komt van de
ijdele pretenties van het Manicheische "weten" en van elk dogmatisme tout
court

3. een positief moment, waarin Augustinus zich intellectueel en
moreel bekeert tot het neoplatonisme".

1 G. BOISSIER, La conversion de saint Augustin, in Revue des Deux Mondes, 85
(1888) 43-69 (=ID., La fin du paganisme, Paris, 1891, I, p. 339-379).
Goede voorbeelden van LoOFS, art. Augustinus, ineze thesis zijn b.v.

Realencyklopädie fir protestantische Theologie und Kirche, 2 (1907), k. 257-285; zo ook
L. GOURDON, Essai sur la conversion de saint Augustin, Cahors, 1900. Voor goede
overzichten, zie CoURCELLE, O.C., p. 8; SoLIGNAC, p. 56-58.

P. ALFARIC, L'évolution intellectuelle de saintAugustin. v. I. Du manichéisme aunéoplatonisme, Paris, 1918. Een vervolg is echter nooit verschenen.
ALFARIC, 0.c., p. 399 stelde zijn conclusie in volgende termen: "Moralement

comme intellectuellement, c'est au néoplatonisme qu'il est converti, plutöt qu'à
I'Evangile".
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Deze positie die in feite de historische betrouwbaarheid van Augus-
tinus' bekeringsverhal als een zoektocht naar de christelijke God grondig
ondergroef, riep vehemente reacties op. Ch. Boyer" hamerde in
zijn betoog op de rol van Monnica in het leven van de jonge Augustinus,
op het feit dat Augustinus steeds catechumeen is geweest en dus steeds
talrijke christelijke gedachten in zijn leven en denken moeten aanwezig
zijn geweest, op het belang van Ambrosius' predicatie, op het feit dat de
historiciteit van de dialogen deze van de Confessiones niet uitsloot enz.,
om tot de conclusie te komen dat Augustinus met christelijke ogen het
neoplatonisme las, in plaats van met neoplatoonse ogen het christelijke
leven

Courcelle heeft heel deze kwestie opnieuw onderzocht. Hij wilde
zowel de traditionele benadering à la Boyer als de benadering van de
hypercritici overstijgen door zowel de dialogen als de Confessiones nauw

keurig te analyseren. Courcelle wilde dus het historisch karakter van de
Confessiones toetsen, niet vanuit een ideologisch standpunt, maar met de
teksten zelf in de hand. Courcelle heeft derhalve in zijn werk een
minutieuse inventaris opgesteld van Augustinus preciese herinneringen,
vergetelheden, aarzelingen, heeft oog voor de feiten die hij rapporteert in
verband met de geloofsgetuigenissen, registreert als Augustinus bepaalde
gebeurtenissen niet vermeldt in dit werk, maar ze in andere werken wel te
berde brengt en komt, op grond van een indrukwekkend dossier, tot de

conclusie dat Augustinus werkelijk exact wil zijn in zijn beschrijving van
zijn verleden". Augustinus wil echt een onderscheid maken tussen wat
hij "vandaag" denkt en wat hij "gisteren" beleefd heeft, en hoe dat "giste-
ren" in opeenvolgende stappen tot stand is gekomen. Tegelijk zal Courcel-
le benadrukken dat Augustinus niet alles verteld heeft, hetzij dat hij be
paalde dingen onbewust wegliet, hetzij dat hij in een massa gegevens een
uriage heeft willen maken, hetzij dat hij bepaalde dingen echt niet wilde

3 Zie b.v. de besprekingen van het werk van Alfaric door E. GILSON in Revue
philosophique, 88(1919) 501-505 en A. LoIsY in Revue critique, 86 (1919) 144-148.

Ch. BOYER, Christianisme et néo-platonisme dans la formation de saint Augusin,
Paris, 1920; 1953.

Voor een verder verloop van de discussie tot aan het verschijnen van P.
CoURCELLE, Recherches sur les Confessions, Paris, 1950, zie SoLIGNAC, 0.c., p. 59-62.

COURCELLE, O.C., p. 1l merkte op dat de studies tot dan gebeurd waren "selon une
méthode d'histoire doctrinale, plutôt que selon une méthode d'analyse philologique des
textes".

COURCELLE, 0.c., p. 33-37. Op p. 37 besluit hij aldus: "Il faut reconnaître
Augustin un souci de méthode et certaines qualités d'historien dans le classement et la
présentation de ses souvenirs".
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vertellen Courcelle kan dan wel overkomen als een indirect verdedi-
ger van de "raditionele" visie, in feite is hij dat niet. Hij zal bijvoorbeeld
niet aanvaarden dat Augustinus reeds zijn jawoord gegeven had aan het
christelijk geloof op het moment dat hij de platoonse geschriften ter hand
nam. Courcelle meent eerder dat Augustinus' bekering gebeurd is onder
invloed van Ambrosius, Mallius Theodorus, en Simplicianus, maar ook te
maken heeft met Augustinus mislukte pogingen om tot de Plotiniaanse

extase te komen. Dit "ego-falen" heeft er toe geleid dat Augustinus gelei-
delijk aan kennis heeft genomen van de (mogelijke) harmonie tussen neop-
latonisme en geloof, dat de doctor gratiae met nieuwe ogen Paulus is gaan
lezen, zijn eigen moreel gedrag is gaan corrigeren en zich uiteindelijk
heeft bekeerd", Courcelle verdedigt dus duidelijk de historische
betrouwbaarheid van de Confessiones, maar op een genuanceerde wijze.

J.J. O'Meara is interessant omdat hij een pleidooi houdt voor
de historiciteit van de Confessiones én van de dialogen. O'Meara heeft er
geen enkele moeite mee dat de Confessiones getekend zijn door Augusti-
nus' religieuze evolutie en dat pekelzonden vanuit die reïnterpretatie echt
zware zonden worden. Hij merkt op dat Augustinus' levensverhaal werke-
lijk ingebed is in een theologisch-anthropologisch perspectief en dat de
Confessiones een illustratie zijn van Augustinus' theorie over wie de mens
is, illustratie gebaseerd op een concreet levensverhaal en een concreet ge
loofsgetuigenis. Sinds de studies van Courcelle, O'Meara en recent E.
Feldmann " is er duidelijk een consensus gegrocid ten gunste van de
historische betrouwbaarheid van de Confessiones

lerzijde weze trouwens opgemerkt dat de zogenaamde tegenstelling

tussen de "serene" dialogen en de "emotionele" relectuur van de Confessio-
nes bij nader toezien wellicht niet zo groot is". In de dialogen zit im-
mers meer bewogenheid en meer conformiteit met het authentiek christen-
dom dan men op het eerste gezicht zou denken. Het is verder markant vast
te stellen dat Augustinus' geestelijke ontwikkeling in de Confessiones in
feite in beknopte vorm aanwezig is in De beata vita 1,4", met parallel

Zie in dit verband CoURCELLE, O.c., p. 40; MoHRMANN, a.c., p. 27.
1 COURCELLE, 0.C., p. 93-174; 251-258.
1 JJ. O'MEARA, The Young Augustine. The Growth of Saint Augustine's Mind up to

his Conversion, Londen, 1954.

des jungen Augustinus von 373, Münster 1975.

unter den Forscherm ist gering, abgesehen von dem inzwischen erfreulicherweise

E. FELDMANN, Der Einfluss des Hortensius und des Manichäismus auf das Denken
1FELDMANN, a.c., in LIvINGSTONE, 0.c., p. 28 stelt dan ook terecht: "Der Konsens

erreichten Konsens über die Glaubwurdigkeit der Confessiones".

Zie de gedetailleerde vergelijking tussen beide bij SoLIGNAC, o.c., p. 64-84.14 CCSL 29, p. 66-67.
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len en/of aanvullingen in Contra Academicos I1,2,, De utilitate
credendi 1,2 en 8,201, De duabus animabus 9,11 en Contra
epistulam Manichaei quam vocant fundamenti ". Zoals in Confessiones
I1,4,7 maakt Augustinus in De beata vita melding van de lectuur van
de Hortensius als begin van zijn interesse voor de filosofie en de wijsheid
en van zijn begeestering voor het geestelijk leven. De beata vita maakt
ook melding van het feit dat de eerste kennismaking met de Schrift
tegenvalt, omdat Augustinus op dat moment nog niet zijn nek kan
buigen. Vervolgens wordt melding gemaakt van zijn verblijf bij de
Manicheeërs, verblijf dat in Confessiones IL6,10 e.v."3 uiteraard meer
aandacht krijgt en in boek IV van de Confessiones nog aangevuld wordt
met het verhaal van zijn andere dwalingen, zoals theaterbezoek, de
zoektocht naar een concubine, zijn afwijzing van de haruspices en zijn
sympathie voor de astrologie. De ontgoocheling over de Manicheische leer
wordt eveneens vermeld in De beata vita, maar krijgt uiteraard meer
gewicht in de Confessiones waar zowel de confrontatie met het onderricht
van de filosofen als de ontgoocheling over de ontmoeting met Faustus
nadruk krijgen. Op diens komst had Augustinus lang gewacht en van hem
verwachtte hij, gezien de faam die deze man in het Manicheischemilieu
genoot, een antwoord op zijn vragen, antwoord dat er niet kwam. Zijn
sympathie voor het scepticisme treffen we aan in De beata vita en in de
Confessiones V.8,14-10,19, waarbij mag aangestipt worden dat dit
"sceptische" moment ook in De utilitate credendi 8,21* vermeld wordt,
een werk uit 391-392. Augustinus heeft in zijn Confessiones veel aandacht
besteed aan de invloed van Ambrosius' Sermones op zijn bekering,

I CCSL 29, p. 20-21.25,1, resp. p. 4-4; 24-25.
17 CSEL 25,1. p. 65-66.
13 CSEL 25,1, p. 195. Dit dossier is samengebracht bij O'DONNELL, o.c., v. I, p. 51-

56; in verband met deze eerste "Confessiones", zie ook P. COURCELLE, Les premières
Confessions d'Augustin, in Revue des Etudes latines, 21-22 (1943-1944) 155-174 =ID.,
Recherches sur les Confessions de saint Augustin, Paris, 1968, appendix II, p. 269-290).
We verwijzen naar laatsgenoemd werk; vgl. ook nog J. DoiGNON, Note complémentaire 3.
Jalons pour les "premières Confessions" de saint Augustin (1,4), in Oeuvres de saint
Augustin. 4.1. Dialogues philosophiques. De beata vita-la vie heureuse, Parijs, 1986, p.
135-140.

1 CCSL 27, p. 76-77.

0 Conf. I1,59, CCSL 27, p. 30-31.
13 CCSL 27, p. 31 e.v.
13 Conf. V,3,3-7,12, CCSL 27, p. 58-63.
3 CCSL 27, p. 64-68.
1CSEL 25,1, p. 24-25.
135 Conf. V,13,23-14,25, CCSL 27, p. 70-72.
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maar zowel in De beata vita als in de reeds vermelde passage uit De

utilitatecredendi is dit belang van Ambrosius' preken onderkend. Door het
beluisteren van Ambrosius, wiens invloed volgens Augustinus op het
intellectuele vlak te situeren is, is bij Augustinus de weerstand ten
overstaan van het katholicke geloof verzwakt en breekt hij definitief met
het Manicheïsme, ook al weifelt hij nog tussen scepticisme en

christendom
Dat de vrouwen en zijn streven naar een eervolle positie een be-

lemmering zijn voor zijn uiteindelijke bekering treffen we aan in De beata
vita en in Confessiones VI,11-18-15,255, Ofschoon in De beata vita
geen sprake is van Augustinus' worsteling met het kwaad, worsteling die
verwoord wordt in Confessiones VIL,3,4-5,7, dient toch toegevoegd te
worden dat in De ordine 1,7,17-20, werk dat dateert uit dezelfde perio-
de als De beata vita, Augustinus wel met dit probleem worstelt, wat toch
wel een bewijs is van de waarheidswaarde van Augustinus' woorden in de
Confessiones.

Volgend facet in Augustinus' ontwikkeling dat vermeld wordt in
De beata vita is de lectuur van de platoonse geschriften, gegeven dat,
precies in dezelfde orde der feiten, in Confessiones VIL,9,13-14 op
duikt. Ook in Contra Academicos komt die lectuur ter sprake. In dit werk
ligt de nadruk op het belang van deze werken voor het morele leven,
terwijl in de Confessiones de belangrijkste verworvenheden van deze
literatuur eerder op het intellectuele vlak te situeren zijn: ontdekking van
een zuiver geestelijke idee van God" en van de relatie tussen de

schepselen en God in termen van participatie van onze kant*. De
verklaring van dit verschil ligt waarschijnlijk hierin dat Contra
Academicos gericht is tot Romanianus, die er toe moet gebracht worden
om zijn gehechtheid aan de wereld op te geven.

Volgende ontwikkelingsgang is de confrontatie van de neoplatoonse
doctrine met de Schrift. Opmerkelijk is toch dat reeds in Contra
Academicos een lectuur van Paulus en Johannes duidelijk wordt, met

Conf. VI344,6, CCSL 27, p. 76-7.
Conf. V,14,25, CCSL 27,p. 70-72.

13 CCSL 27, p. 85-90.
139 CCSL 27, p. 94-97.
140 CCSL 29, p. 97-99.

14 CCSL 27, p. 101-102.
Conf. VI,10,16, CCSL 27, p. 103.
Conf. VI,11,17-17,23, CCSL 27, p. 104-107.
Vgl. Conf. VI,21,27, CCSL 27, p. 110-112 met ContraAcademicos I1,2,5, CCSL

29, p. 20-21.
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andere woorden een vertrouwdheid met de Schrift, en dat reeds in deze

tijd een juist verstaan van Christus als Woord en Zoon van God wordt
gebruikt om het "photinisme" te overstijgen. Volgen nog twee fasen,
namelijk het verlangen om te breken met al het "aardse" en zijn aftreden
als professor wegens een ziekte en zijn verblijf te Cassiciacum, feiten die
we zowel in de beknopte biografie als in de Confessionesaantreffen
(IX,2,4).

Deze vergelijking leert duidelijk dat het feitelijke levensverloop in
De beata vita niet verschilt van het levensverhaal uit de Confessiones. Het
is derhalve ten onrechte dat men meer geloofwaardigheid zou moeten
toekennen aan de dialogen of op grond hiervan het waarheidsgehalte van
de Confessiones in vraag zou moeten stellen. Wat in De beata vita in
gecondenseerde vorm wordt verhaald, wordt uitvoerig maar in dezelfde
volgorde behandeld in de Confessiones.

c. Bekering tot het christendom of het neoplatonisme?

Een laatste knelpunt dat even onder de aandacht dient gebracht te
worden, is de vraag tot wat Augustinus zich in 386 bekeerde: het christen-
dom of het neoplatonisme"". De vraag ligt in zekere zin in het verlengde
van de vraag naar de historische waarde van de Confessiones en dit vanuit
de confrontatie met de dialogen. Ze heeft opnieuw te maken met een ver
schil in toon en inhoud in de dialogen en de Confessiones. De dialogen

presenteren namelijk een "filosofische" Augustinus, die geen aandacht zou
hebben gehad voor het christelijk geloof. Augustinus zou slechts de
stap naar het christendom hebben gezet na de ontdekking van het neoplato-

nisme en van het feit dat hij, door christen te worden, zijn in het neoplato-
nisme verworven inzichten niet zou moeten opgeven". De kritische op-
merkingen aan het adres van de Libri Platonicorum zoals we deze aantref
fen in de Confessiones in verband met de afwezigheid van Christus' lijden

14 Vgl. Conf. VII,19,25, CCSL 27, p. 108-109 met Contra Academicos II,1,1, CCSL
29, p. 18, De beata vita 4,34, CCSL 29, p. 84 en De ordine 1,10,29, CCSL 29, p. 103
104; zie ook P. CoURCELLE, Saint Augustin "photinien" à Milan, in Ricerche de storia
religiosa, 1 (1954) 63-71.

146 De beata vita en Conf. IX,2, 2-4, CCSL 27, p. 133-135.
"Voor een goed overzicht, zie MADEC, a.c., inMAYER-CHELIUS,0.C., p. 10-23.
18 Zie b.v. vON HARNACK, 0.C., p. 63.
1 ALFARIC, o.c., p. 379-381.
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en dood, zouden een invulling zijn als gevolg van een jarenlange
evolutie in Augustinus' denken als christen, bisschop en theoloog.

Nu moet hier toch vooreerst aangestipt worden dat ook de Augusti
nus van de dialogen reeds een man van christelijk gebed en bezinning is
geweest. Het gebedsklimaat dat de Confessiones uitstralen, is overdui-
delijk ook aanwezig in de Soliloquia, het is daar reeds een "kenmerk" van
de "bekeerde" Augustinus, het is een gegeven dat verwijst naar christelijke
inspiratie, niet naar Plotinus. Voor laatstgenoemde breekt het gebed de
natuurlijke orde niet, vraagt het niet om genade. Het is er als het ware een
terugvinden van het immanent goddelijke, maar geen vraag om hulp van-
wege de transcenderende God. Bij Augustinus is het gebed daarentegen
steeds gericht op een persoonlijke God, het is een zich toevertrouwen aan
de onuitspreekbare Goedheid die als enige zichzelf kan geven en de ziel
voorbereidt om te ontvangen. In dit bidden spreekt de overtuiging dat God
de onaantastbare transcendente is. Bovendien zal Augustinus van in
het begin wijzen op het belang van de menswording van Christus. Als
christen laat hij niet na om te benadrukken dat de menswording geen aan-

tasting betekent van de goddelijke natuur, waarmee Augustinus laat
blijken dat hij op de hoogte is van bepaalde bezwaren van heidense filoso-
fen in verband met de "menswording" van God. Het is interessant om op

te merken dat Augustinus zowel in zijn vroegere geschriften als in de
Confessiones de houding van hen die demenswording als ongehoord en
onmogelijk beschouwen, brandmerkt als hoogmoed. Ook aangestipt
worden dat Augustinus van in den beginne aandacht heeft gehad voor het
mysterie van de Triniteit. Het weze toegegeven, zijn interpretatie is van
speculatieve aard en roept reminicenties op aan het gnosticisme en aan het
neo-platonisme, maar ze blijft tegelijk diep christelijk. Het typeert

1 Conf. VI,21,27, CCSL 27, p. 11l: "Quis enim liberabit de corpore mortis huius
nisi gratia ua per lesum Christum dominum nostrum (.)? Hoc illae literae non habent.
Non habent illae paginae vultum pietatis huius, lacrimas confessionis, sacrificium tuum,
spiritum contribulatum, cor contrium et humiliatum, populi salutem, sponsam civitatem,
arram spiritus sancti, poculum pretii nostri".

3De ordine 1,8,22, CCSL, 29, p. 99: "Ego inlacrimans multo oravi"; vgl. ook I,3,6,
CCSL 29, p. 91; 1825, CCSL 29,1, p. 101; Soliloquia ,1,1, CSEL 89, p. 3; vgl. ook
SOLIGNAC, o.c., p. 72-76.

SOLIGNAC, 0.c., p. 79-83.

Zie o.a. De beata vita, 4,35, CCSL 29, p. 84 en De ordine, II,5,16, CCSL 29, p.
13 Vgl. De ordine II,5,16, CCSL 29, p. 116; Conf. VI,9,13, CCSL 27, p. 101; IX,4,7,

156 Zo SOLIGNAC, 0.c., p. 79-83.

1 Contra Academicos, III, 19,42, CCSL 29, p. 60; SoLIGNAC, 0.c., p. 78-79.

116.

CCSL 27, p. 137. Cf. ook SoLIGNAC, 0.c., p. 78-79.
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trouwens Augustinus dat hij in zijn Retractationes terug komt op deze
kwestie, precies om zijn excessief idealisme te corrigeren". Men mag
tenslotte niet vergeten dat ondanks alle peripatieën die Augustinus tot 386
heeft doorgemaakt, hij ten gronde steeds geleefd heeft in een milieu dat
men in zijn brede betekenis van het woord christelijk kan noemen,
want zelfs zijn verblijf bij de Manicheeërs zal hij later evalueren als een
verblijf bij een christelijke secte.

Bovendien heeft men onvoldoende ingezien dat Augustinus te Mi-
laan in contact is gekomen met het neoplatonisme. Tijdens Augustinus'
verblijf aldaar kwam in Ambrosius" preken nogal wat ideeëngoed van
Plotinus aan bod om de eigen theologische uiteenzettingen te onderbou-
wen. Dat er in Milaan een hele groep van christelijke neoplatonici
bestond, is voldoende aangetoond. Door contacten met deze mensen leest
Augustinus de geschriften van Plotinus en Porphyrius in het licht van het
christendom", Het is te Milaan dat zijn zoektocht naar de waarheid haar
eerste voltooiing vindt en dit in een ervaring van een partiële identiteit
tussen de Libri Platonicorum en bijvoorbeeld de proloog van het Johanne-

sevangelie. Voor Augustinus gaat het op dit moment om de ontmoe-
ting met twee denkrichtingen die hijzelf dan in menig opzicht nog niet als
tegengesteld heeft ervaren, maar waarbij hij ook vanaf het begin als

Cf. Retractationes, I,134, CCSL 57,p. 9-11; 1,3,2, CCSL 57, p. 12-13.
F MASAI, Les conersions de saint Augustin et les débus du spiritualisme en

Occident, in Le Moyen Age, 67 (1961) 140, p. 11; MADEC, a.c., in MAYER-CHELIUs, o.c.,
p.13:15.
Zie CoURCELLE, O.c., p. 93-138. In verband met Ambrosius' preciese verhouding

tot het neoplatonisme, zie G. MADEC, Saint Ambroise et la philosophie, Parijs, 1974, p.
166-175. Ook moet een zekere voorzichtigheid in verband met Ambrosius' preciese
invloed op Augustinus' eigen opvattingen in acht worden genomen; zie SoLIGNAC, 0.C.,p.
147.

10 A. SOLIGNAC, Note complémentaire 1. Le cercle milanais, in Oeuvres de saint
Augustin 14. Les Confessions (Bibliothèque augustinienne) VI1-XII, Parijs, 1962, p. 529-
536; A. MANDOUZE, Saint Augustin. L' aventure de la raison et de la grâce, Parijs, 1968,
p. 459-460; 472-473. Dankzij wie precies Augustinus deze geschriften in handen kreeg, is
nog steeds voorwerp van discussie; vgl. G. MADEC, Le milieu milanais. Philosophie et
christianisme, in Bulletin de Litérature eclésiastique, 88 (1987) 194-205, vooral p. 195-
199.

1 Conf. VI9,13, CCSL 27, p. 101: "Procurasti mihi per quendam hominem
immanissimo typho turgidum quosdam Platonicorum libros ex graeca lingua in atinam
versos, et ibi legi non quidem his verbis, sed hoc idem omnino multis et multiplicibus
suaderi rationibus, quod 'in principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat
verbum..: vgl. ook MADEC, a.c., p. 201.
MADEC, a.c., p. 205 merkt treffend op:Autrement dit, avec lui, comme avec

Marius Victorinus et la plupart des platoniciens de son temps, le platonisme se

convertissait et trouvait son accomplissement dans le christianisme, qui instaure l'unité de
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christen een verschil heeft gemaakt tussen het filosofisch waardevolle in
het neoplatonisme en het religieus gesproken af te wijzenaspect

Het neoplatonisme zal Augustinus goede diensten bewijzen bij zijn
worsteling met de vraag hoe God moet worden verstaan als een waarachtig
geestelijke realiteit, en tegelijk hoe men Godsbestaan en aanwezigheid
van kwaad met elkaar kan verzoenen. Hoe kan het kwaad bestaan als men
gelooft dat God is, dat Hij goedheid is? Bij de worsteling met deze vragen
zal het neoplatonisme een soort van infra- en intrastructuur aanbieden om
de relatie tussen filosofie en geloof aan te duiden', Dankzij het
neoplatonisme wordt hij zich bewust van de geestelijke activiteit van de
mens die alle beelden en noies die we vomen, overstijgt. Het
neoplatonisme openbaart hem de weg naar een authentieke idee van God
als zuivere geest. Augustinus vindt er een leer en een methode van de
kennis van zichzelf: door inkeer in zichzelf wordt de mens aan zichzelf
terug gegeven, met andere woorden een kennis op het niveau van
geestelijke innerlijkheid". Het is in die innerlijkheid dat Augustinus
geleidelijk de elementen van een metafysica ontdekt waar de geest die
nadenkt de band doorvorst die hem verbindt met God en de idee God en
haar relatie met de schepselen gaat verstaan. In het diepste van de
menselijke geest is de relatie met het goddelijke gegeven. Dit goddelijke
wordt echter niet bereikt als de uitkomst van een logische redenering, maar
als het eindpunt van een opstijgende beweging, die haar voltooiing vindt in

la vraie philosophie et de la vraie religion"; cf. ook CoURCELLE, 0.., p. 252-253;
SOLIGNAC, o.c., p. 82; MADEC, a.c., in MAYER-CHELIUS, O.c., p. 16-17.

10 Zie het zeer afgewogen oordeel van MADEC, a.c., in MAYER-CHELIUS, 0.c., p. 21-
22.

16 Conf. VII,1,1-2, CCSL 27, p. 92-93; VII5,7, CCSL 27, p. 96. Zowel bij b.v.
SOLIGNAC, 0.c., p. 100-112 als bij A. TRAPË, Saint Augustin. L'homme, le pasteur, le
mystique, Paris, 1988, p. 83-88 vindt men op een bevattelijke wijze beschreven wat vooral
in het neoplatonisme voor Augustinus van belang was

Zie in dit verband T.J. VAN BAVEL, Van rationalisme naar geloof: de bekering van
Augustinus, in Tijdschrift voor Theologie, 25 (1985) 125-139, vooral p. 128-129.

16 Conf. VII,10,16, CCSL 27, p. 103-104; Contra Academicos I1,2,5, CCSL 29, p. 20-
21; De ordine 1,1,3, CCSL 29, p. 90.

10 Sporen van deze neoplatoonse invloed zijn legio; vgl. SoLIGNAC, 0.c., p. 104-1

D., Réminiscences plotiniennes et porphyriennes dans le début du De ordine de saint
Augustin, in Archives de Philosophie, 20 (1957) 446-465. Wat Augustinus precies gelezen
heeft, wordt bediscussieerd. Volgens sommigen, b.v. P. HENRY, Plotin et l'Occident:
Firmicus Maternus, Marius Victorinus, saint Augustin et Macrobe (Spicilegium Sacnum

Lovaniense 15), Leuven 1934 alleen Plotinus, volgens anderen, b.v. W. THEILER,
Porphyrios und Augustin, Halle, 1933 alleen Porphyrius, volgens weer anderen, b.v.
COURCELLE, O.C. en O'MEARA, 0.c. de twee. Zie in verband met deze discussie
SoLIGNAC, 0.c., p. 110-112; MADEC, a.c., in MAYER-CHELIUS, O.C., p. 16.
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een intuitieve vereniging met het goddelijke", Het gaat om een intuitief
weten, waarbij de menselijke geest geen objectief bewijs geeft, maar een
levend bewijs is. Augustinus gaat verstaan hoe men de mens als imago

Dei moet begrijpen en komt tot de ontdekking dat het kwaad ligt in de
vrije wil van de mens, Augustinus zal hierbij de idee van een

substantialisering van het kwaad door identificatie met de materie

afwijzen, maar anderzijds lees je bij Plotinus in zijn uiteenzetting over
de drie hypostasen een idee die Augustinus zeker tot de zijne kan maken,
namelijk dat de oorsprong van het kwaad het gevolg is van een vrije
menselijke akte van ongehoorzaamheid".

Het neoplatonisme is ook van belang op het vlak van het morele
leven. De idee van een vaarwel aan de wereldse ijdelheid, idee die zowel
in Ambrosius' preken als in de neoplatoonse geschriften aanwezig is,
brengt hem tot de lectuur van Paulus, voor wie het niet mogelijk is de
christelijke leer te verstaan als het leven van de christenen indruist tegen
wat het hoogste goed eist".

Dit alles verklaart dat vroege werken als Contra Academicos en De
beata vita met lof spreken over deze boeken". In de Confessiones is
deze emotionele weerklank van vroeger weg. De reden is wel dat, zoals
we zoëven zagen, Augustinus sinds zijn bekering kennis heeft genomen
van de dubbelzinnigheid van het neoplatonisme in zijn verhouding tot het
christelijk geloof. Confessiones VII waarderen niet zozeer de geschriften
op zich als wel hun (relatief) belang voor het christendom.

Ik hoop dat uit het voorgaande twee dingen duidelijk zijn gewor-
den:

1. Augustinus' bekering is werkelijk een bekering tot het christen-
dom geweest. Wat in de Confessiones breed wordt uitgesmeerd, is in nu-
cleo in de vroege geschriften aanwezig. Men moet dus niet gewagen van
een "breuk" tussen de Augustinus van de dialogen en die van de Confessi-
ones.

2. Bij deze bekering heeft het contact met het neoplatonisme een

1" VAN BAVEL, a.c.. p. 128.

1 Conf. V14,5, CCSL 27, p. 76; VI1,3,5, CCSL 27, p. 94-95.

Zie in dit verband PLOTINUS, Enneade 1,8, in Plotini Opera I. Porphyrii vita
Plotini. Enneades 1-11, P. HENRY-H.R. SCHWYZER (eds.) (Museum Lessianum. Series
philosophica 33), Parijs-Brussel, 1951, p. 121-140.

"Zie Conf. VII,16,22, CCSL 27, p. 106; voor parallellen met Plotinus, zie b.v.
SOLIGNAC, a.c., p. 446-455; ID. 0.c., p. 106-107; VAN BAVEL, a.c., p. 129.

Zie Contra Academicos I1,2,5, CCSL 29, p. 20-21; SOLIGNAC, 0.c., p. 108.
Zie resp. 1,2,5, CCSL 29, p. 20 en 1,4, CCSL 29, p. 67.
Zie in dit verband ook TRAPĒ, 0.C., p. 87-83.
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zeer belangijke rol gespeeld, precies omwille van de congruentie tussen
dit neoplatonisme en belangrijke aspecten van het christelijk geloofsver-
staan in het Milaan van 386. Het neoplatonisme heeft een aantal sleutels
aangereikt, die een bekering tot het christendom hebben vergemakkelijkt,
maar de bekering van Augustinus is er een tot het christendom geweest,
niet tot het neoplatonisme. Augustinus bekeerde zich echt, mar deed dat
binnen het taal- en filosofisch kader van zijn tijd. De intellectuele flexibili
teit van hen die in de God van Jezus Christus geloofden, won hem voor
het christendom. Een merkwaardige en uitdagende vaststelling voor wie
vandaag aan christelijke geloofs- en cultuuroverdracht willen doen.





AUGUSTINUS' BRIEF 263: AAN SAPIDA

Augustinus groet in de Heer de vrome vrouw en heilige dochter Sapida.

Aan je verzoek het kledingstuk, dat je me gestuurd hebi, aan.
nemen als de vrucht van je verdienstelijk en liefdevol handwerk, heb ik
inderdaad gehoor gegeven. Ik deed hetomje droefheid niet nog groter
maken, want zo te zien heb je eerder troost nodig. Ik deed het vooral,
omdat je ervan overtuigd was dat het een grote troost voor jou zou
betekenen, als deze tunica, die je gemaakt had voor je broer, de gewijde
dienaar van God, door mij gedragen zou worden. Immers nu hij het land
der sterfelijke mensen verlaten heeft, heeft hij geen vergankelijke dingen
meer nodig. Wat je verlangde, heb ik dus gedaan. En of je dit nu een grote
of een kleine troost vindt, je ziet dat ik niet onverschillig gebleven ben
voor je innige liefde tot je broer. De tunica, die je me hebt gezonden, heb
ik aanvaard en nu ik dit schrijf, heb ik hem al aan. Houd goede moed.
Maar laat je ook bemoedigen door het feit dat er betere en sterkere
vertroostingen te vinden zijn dan de mijne, zodat de donkere wolk, die
zich door menselijke machteloosheid heeft gevormd in je hart, verdreven
wordt door de kracht van het Woord Gods. Leef steeds zo, dat je leeft met
je broer, want je broer is op zo'n manier gestorven dat hij leeft.

Zeker, het moet voor jou een bron van tranen zijn je broer, die jou2.
zo liefhad en jou zo waardeerde om je levenswijze en je godgewijde
maagdelijkheid, niet meer te zien. Je ziet hem niet meer optreden als
diaken van de kerk van Carthago zoals je gewoon was. Je ziet hem niet
meer de basiliek binnenkomen en buitengaan; je ziet hem niet meer vol

enst bezig bij de uitoefening van zijn kerkelijk ambt. Zeker, het moet
voor jou een bron van tranen zijn dat je zijn vriendelijke woorden niet
meer hoort, waarmee hij jou vol liefde en zorg omringde. Zeker, het moet
voor jou een bron van tranen zijn, dat je zijn genegenheid moet missen die
het jou in alles naar de zin wilde maken. Wanneer je aan al deze dingen
terugdenkt en wanneer ze door de onweerstaanbare kracht van wat je
gewend was weer opgeroepen worden in je herinnering, dan wordt je hart
pijnlijk doorstoken. Je hart begint te bloeden en de tranen stromen over je
wangen. Maar verhef je hart tot de Heer en er zullen geen tranen meer in
je ogen zijn. Omdat al wat van je weggenomen is en waar je nu om
bedroefd bent, zijn tijd heeft gehad, daarom is toch de liefde niet verloren
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gegaan waarmee Timotheus van Sapida heeft gehouden en nog steeds

houdt? Die blijft bewaard in de schatkamer van zijn hart en is met
Christus geborgen in God (Kol. 3,3). Wanneer mensen, die van goud
houden, het veilig opbergen, verliezen zij het dan? Hebben ze het niet
meer? Of voelen zij zich integendeel niet meer gerustgesteld (voor zo ver
dit tenminste mogelijk is!) wanneer ze hun goud bewaren in bergplaatsen
waar het wel aan hun blik ontrokken is, maar toch veilig opgeborgen is?
Want indien de aardse begeerlijkheid zich beter beveiligd voelt wanneer
zij niet ziet wat ze bemint, mag dan de hemelse liefde rouwen alsof
datgene wat zij vooruit gestuurd heeft naar de hemelse voorraadschuur
verloren was gegaan!
Sapida, heb goede smaak en doe je naam eer aan. Vind smaak in wat hier
boven is, waar Christus zetelt aan de rechterhand van God (Kol. 3,1-2), Hij
die het niet beneden zijn waardigheid achtte voor ons te sterven opdat wij,
hoewel wij dood waren, toch zouden leven. Hij wilde sterven opdat de
dood door de mens niet gevreesd zou worden als iets dat hem verslindt en
opdat niemand onder de doden voor wie het Leven (= Christus) gestorven
is, betreurd zou worden alsof hij het leven verloren had. Laat deze en
andere gedachten voor jou de troost zijn die God je biedt en waarvoor
menselijke droefheid in al haar schamelheid terugwijkt.

De smart van sterfelijke mensen over hun geliefde doden mag hen3.

weliswaar niet kwalijk genomen worden, maar overdreven lange rouw zou
bij gelovige mensen niet op zijn plaats zijn. Al ben je nu bedroefd, laat het
genoeg zijn. Blijf niet treuren zoals de heidenen die geen hoop hebben (
Tess. 4,13). De apostel Paulus heeft ons immers niet verboden te treuren,
toen hij dit zei, maar wel te treuren als heidenen die geen hoop hebben.
Ook de vrome en diepgelovige zusters Martha en Maria weenden over hun
broer Lazarus van wie zij geloofden, dat hij zou verrijzen (maar ze wisten
toen nog niet dat hij tot dit leven zou terugkeren). Ook de Heer zelf
weende over Lazarus, die Hij opnieuw tot leven zou wekken (Joh. 11,19-
35). Het is dus niet verwonderlijk, dat ook wij wenen over onze doden van
wie wij geloven dat ze zullen verrijzen tot het echte leven; de Heer heeft
ons niet als een verplichting opgelegd te wenen maar Hij heeft het ons
toegestaan door zijn eigen voorbeeld. Niet voor niets zegt daarom de H.
Schrift in het Boek der Wijsheid van Jezus Sirach "Stort tranen over de
dode en hef een klaagzang aan, als waart gj getroffen door een
onherstelbaar noodlot" (38,16). Maar even verder lezen we: "En laat u dan

troosten in uw droefheid. Want uit het verdriet komt de dood voort, en de
droefheid van het hart tast uw krachten aan" (38,17b.19).
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4
hij die slaapt nooit meer opstaan? (Ps. 41,9). God die zijn geest reeds tot
Zich genomen heeft, zal hem ok zijn lichaam teruggeven, dat Hij heeft
weggenomen om het te vernietigen, maar dat Hij slechts een korte tijd
achterhoudt om het dan terug te schenken. Er is dus geen reden om
langdurig bedroefd te zijn. Er is eerder reden tot eeuwigblijvende vreugde,
aangezien zelfs het sterfelijk lichaam van je broer dat in de aarde begraven
ligt, voorjou niet verloren zal gaan: zijn sterfelijk lichaam waarin hij zich
aan jou vertoonde, je toesprak en zich met je onderhield. Uit dat lichaam
liet hij zijn stem klinken, die aan je oren even vertrouwd was als zijn ge
laat aan je ogen, zo vertrouwd zelfs dat je zonder hem te zien - die stem
herkende overal waar ze maar klonk. Dat deze stem en dit gelaat aan de
waarmeming van de levenden onttrokken worden, maakt de afwezigheid
van onze afgestorvenen zo pijnlijk. Maar zelfs het uitwendig voorkomen
zal niet voor eeuwig verdwijnen, aangezien geen haar van ons hoofd
verloren zal gaan (Lc. 21,18). Voor korte tijd afgelegd, wordt het weer zo
opgenomen dat het later nooit meer afgelegd hoeft te worden, maar, ten
goede veranderd, voor immer behouden blijft. Wanneer dit zo is, dan is er
beslist meer reden tot vreugde om de hoop op een onschatbare eeuwigheid
dan reden tot droefheid om de vluchtigheid van dit korte tijdelijk bestaan.
Deze hoop is er niet bij de heidenen, omdat zij noch de Schrift kennen
noch de macht van God (Mt. 22,29). God immers kan herstellen wat ver-
loren was, wat dood was opnieuw levend maken en wat bedorven was
gezond maken. Wat gescheiden is kan Hij weer bijeenbrengen en wat
versleten is en het einde van zijn bestaan bereikt heeft, kan Hij in stand
houden zonder einde. God heeft beloofd dit te zullen doen, Hij die ons
vertrouwen en geloof gaf door alles wat Hij beloofde ook te volbrengen.
Ga te rade bij je geloof, en dan zul je zien dat je hoop niet teleurgesteld
zal worden, ofschoon je liefde nu lijdt onder de scheiding
Overweeg al deze dingen. Laat deze overwegingen je meer en beter
troosten dan ik kan doen. Want als het je enige vertroosting schenkt dat ik
mij kleed met de tunica die jij voor je broer geweven hebt en die hij niet
heeft kunnen dragen, hoe moet je je dan niet meer en zekerder getroost
voelen omdat hij voor wie dit kledingstuk was gemaakt, nu bekleed is met
een onverslijtbaar gewaad en met onsterfelijkheid, terwijl hij niets
vergankelijks meer nodig heeft.

De geest van je broer leeft, Sapida, terwijl zijn lichaam slaapt. Zal





VREEMD GAAN IN DE AARDSE STAD"

Bernard BRUNING O.S.A.

Toen we in de zestiger jaren ons geloof nog dichter bij de wereld
brachten uit vrees wereldvreemd te zijn, konden we niet vermoeden dat die
wereld ons vandaag nog meer levensvreemd zou vinden. Toch hadden de
religieuzen van augustijnse signatuur uit de mond van hun geestelijke
vader kunnen vememen dat de aardse stad met haar waarden hoegenaamd
niet samenvalt met de hemelse stad, dat er zelfs strijd kan zijn tussen
beide steden. Toch pleitte Augustinus niet voor een simpele scheiding
tussen de stad van de mens en de stad van God, ze zijn vervlochten en in
elkaar verweven'. Onze arbeid in de stad van de mens is noodzakelijk
maar hij blijft het werk van vreemden, die op weg zijn naar een andere
stad. De bisschop van Hippo, die zich geenszins onbetuigd liet in de toen-
malige samenleving, was nochtans tegelijk een grootmeester in wat op
onze dagen heel vreemd geworden is: de cultus van het gebed. Zijn lering
over het gebed kan ons doen wennen aan het Vreemdelingschap, dat wij zo
vreemd vinden.

In psalm 4 verwondet Augustinus zich over een eigenaardige zegs-
wijze. God heeft geluisterd naar zijn roep en toch dringt de psalmist nog
bij Hem (exauditor) aan met de woorden: ontferm U, verhoor mijn ge-
bed'. Er is bovendien in de tekst een ongewone overgang van de derde
naar de tweede persoon. Eerst staat er God heeft mij verhoord', daarna
lezen wij "in de benauwenis hebt Gij het ruim voor mij gemaakt'. Een

Eerst
wordt melding gemaakt van de verhoring die een verruiming is van het be-
nauwde hart, een feit in de derde persoon gemeld, en daarna blijkt die
verruiming te bestaan in het spreken met God, rechtstreeks in de tweede
persoon. Het feit te kunnen spreken, dat is dus de verhoring. Spreken is
bevrijding uit de benauwdheid, zeg maar angst. Zulk een spreken veron-
derstelt dus iemand die hoort, die toehoort. Schept het spreken ruimte in
het benauwde hart, dan is die verruiming eigenlijk toe te schrijven aan de

gevatte beschrijving van de verhoring zelf, zo vindt Augustinus.

Homilie gehouden op het Augustinusfeest van 28 augustus 1993.

Zie Het eerste geloofsonderricht, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien
door Gerard WUDEVELD, Baam, Ambo, 1982. p. 5 (De catechizandis rudibus 19,31; CC
46,156) en verder De Stad van God, vertaald en ingeleid door Gerard WUDEVELD, Baarn,
Ambo en Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983, p. 88 en 495 (De ciuitate
dei 1,35 en 11,1; CC 47,34 en 321).
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aanwezigheid van de toehoorder. Een aanwezigheid die zich nochtans niet

helemaal laat vangen in de tastbare 'Gij'. De toehoorder is tegelijk 'Hij'
en 'Gij'. Hij gaat aan het vocatieve spreken vooraf en maakt het mogelijk,
Gij hebt het ruim voor mij gemaakt', en in dat vocatieve spreken over
stijgt Hij als een derde mijn spreken, 'Hij heeft mij verhoord'. Er is altijd
iemand die mij laat spreken, nog vóór ik kan spreken en ook terwijl ik
spreek.

Die eigenaardige zegswijze komt Augustinus nogmaals tegen in
psalm 16, waar hij leest: Ik heb geroepen, omdat de Heer mij verhoorde'.
De oorzaak (causa) van mijn roepen ligt dus in de goddelijke verhoring en
niet in mijn roep die er bij God zou op aandringen om toch maar te horen.
De affectus van de roep is de effectus van de verhoring. Wij zijn aange
daan door iemand die luistert, ons gebed is een aandoening die ruimte
schept. Alsof ons spreken bevrucht is van iemand die toehoort en aan wie
wij toebehoren. Een toehoorder die behalve het spreken ook in ons de
schoot van het verlangen opent, deze schoot uitzet en alsmaar ruimer
maakt omdat het verlangen door de aandoening van het gebed groeit. God
wekt dus de taal van het verlangen. 'Wie heeft ooit een beroep op God
gedaan', zo vraagt Augustinus, 'zonder eerst zelf door Hem te zijn geroe-
pen? Hij roept ons door te horen en wij zijn verhoord door te spreken.
Het spreken maakt ons vrij van angst, het hart herademt omdat er iemand
is die luistert en ons tegelijk doet luisteren naar onszelf. Zo kan Augusti-
nus zeggen dat elk gebed is verhoord.

Als de mens dan in zijn spreken kennis krijgt van zichzelf, is hem
die kennis in feite gegeven door de luisterende aanwezigheid. Geen zelf
kennis is dus denkbaar zonder de ander, zonder God. 'Mocht ik U kennen,
Gij die mij kent, mocht ik U kennen zoals ik (door U) ben gekend', roept
Augustinus uit. Met deze uitroep heeft hij zich misschien ook wel willen
hoeden voor de val in het niets. Hoe duizelingwekkend immers is de diep-

te niet voor de mens die kijkt in zichzelf? Daarom deze bede: "Gij zijt
innerlijker dan mijn diepste innerlijk en hoger dan het hoogste in mij."
Aan de ruimte die door het spreken wordt geopend geeft God en hoogte
en een diepte, Hij maakt ons tot een huis warin wij kunnen wonen en
waarin Hij zelf zijn intrek heeft genomen. Een Godshuis zijn wij dus ge

Preek over psalm 4 (Enarrationes in psalmos 4,2; CC 38,14).
De Stad van God... p. 514 (ciu. dei 11,14; CC 47,335).
Preek over psalm 114 (En. ps. 114,5; CC 40,1650).

Zie Belijdenissen, vertaald en ingeleid door Gerard WuDEVELD, Baam, Ambo en
Amsterdam, Athenaum-Polak & Van Gennep. 1985, p. 217 (Confessiones 10,1,1; CC
27,155).

Belijdenissen...p. 70 (Conf. 3,6,11; CC 27,33).
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worden, wij wonen en worden bewoond'.
Voor deze wereld, voor deze aardse stad zijn wij een vreemd huis

geworden. Wij die gewend waren zelfstandig te wonen, staand op onszelf,
de wetgever in eigen huis te zijn, worden nu bewoond door een ander. Een
vreemde woont in ons waardoor wij vreemd gaan in de aardse stad, verwe-
ven als wij zijn met de hemelse. Augustinus vond het vreemdelingschap
hier op aarde geen bezwaar. Gaf de cultus van het gebed hem niet de

kracht om zeer werkzaam te zijn in de stad van de mens en daar het

woord te spreken van die andere stad? Wij moeten ons geloof heel zeker
dichter bij de wereld brengen, verstaanbaar dus, maar we moeten er niet
voor vrezen wereldvreemd te zijn. Het vreemdelingschap is onze kracht,
het gebed is er vol van. Vreemd gaan in de aardse stad, die aldus verwik
keld ligt in de hemelse. is dat niet de augustijnse weg?

'Preekover psalm 26 (En. ps. 26,2,6.9; CC 38,157.159).
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Peter BROwN, Augustinus van Hippo. Een biografie. Uit het Engels ver-
taald door Carla VERHEUEN en Karin VAN DORSELAER. Amster-
dam, Agon, 1992. 472 blz.

Dit ophefmakende boek van Brown verscheen in het Engels reeds
in 1967. Nu 25 jaar later beschikken we over een uitstekende Nederlandse
vertaling. Dat is natuurlijk wel een nadeel, want al wat er over Augustinus
geschreven is na 1967 komt in deze vertaling niet aan bod; de vertalers

moesten zich wel houden aan de tekst zoals die toen geplubiceerd was. Als
geschiedkundige die een vefijnd oog heeft voor de maatschappelijke om
standigheden waarin iemand leefde, plaatst Brown op een vernieuwende
manier Augustinus binnen de geschiedenis van de toenmalige wereld. Daar
ligt de grote verdienste van dit boek. Brown beschrijft hoe de diepgaande
en vaak dramatische veranderingen in de wereld en de tijd van Augustinus
hem sterk beïnvloed hebben. Die snelle veranderingen dwongen Augusti-
nus ertoe een steeds grotere verantwoordelijkheid op zich te nemen en
daardoor heeft hij die veranderingen ook mede bepaald voor het nage
slacht. De werken van Augustinus zijn als het ware een berg. Brown zegt
zelf dat hij deze berg maar halverwege beklommen heeft. Hij is uitgeste
gen boven het dal van Augustinus' dagelijkse bezigheden, maar hij is ver
onder de top van diens hoogste theologische beschouwingen gebleven. Het
boek biedt dus in de eerste plaats een beschrijving van het leven van Au-
gustinus en is niet bedoeld als een volledige theologie van Augustinus'
denken.

Browns werk is daarom ingedeeld naar vijf grote perioden uit het
leven van Augustinus: 354-385, 386-395, 395-410, 410-420, 420-430.

Deze zijn weer onderverdeeld in 36 hoofdstukken, telkens voorafgegaan
door nuttige tijdtafels die het volgen van de voornaamste gebeurtenissen
uit het leven van Augustinus vergemakkelijken. De rode draad die door al
deze perioden van Augustinus' leven loopt, is de volgende: van idealisme
naar realisme. Als ernstige jongeman was Augustinus een idealist die zocht
naar de wereld van de geest. Met het verloop der jaren echter wordt Au-
gustinus meer en meer een realist. Zijn optimisme met betrekking tot de
toekomst van de mens neigt steeds sterker naar onzekerheid. Op indringen-
de wijze volgt Brown deze ontwikkelingen in Augustinus' leven. Daarbij
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verwoordt hij verrassende inzichten op de meesterlijke en sprankelende
wijze die we van hem gewend zijn. Het boek van Brown is dus zeker het
lezen waard en geeft ongetwijfeld nieuwe inzichten in het leven van Au-
gustinus. Maar juist omdat het zo sprankelend geschreven is, moet men
ook op zijn hoede zijn. Al te vaak nemen sommigen gedachten van Brown
over zonder na te gaan of Augustinus' teksten wel hetzelfde zeggen als
Brown.

Brown heeft duidelijk een voorliefde voor boude beweringen en
zwart-wit contrasten. Dat Brown soms kritiek heeft op Augustinus, vind ik
niet erg. Augustinus vraagt dikwijls genoeg dat men zijn werken kritisch
zou lezen. Maar toch vind ik bij Brown uitspraken die ik niet met elkaar
kan rijmen. Zo spreekt hij over "Augustinus' genadeloos sarcasme en
meedogenloze journalistieke stijl" (blz. 180 en 291) en elders over "de
karakteristieke intellectuele fijngevoeligheid en charme van de oude bis-
schop" (blz. 308 en 299). Hij beschrijft Augustinus als "een vredelievend
man die een grote afkeer had van geweld" (blz. 291) en daarna heeft hij
het over "de filosofische afstandelijkheid waarmee Augustinus het toebren-
gen van lichamelijke pijn kan bekijken" (blz. 304). Deze uitspraken zijn
toch sterk in tegenspraak met elkaar. Het is bekend hoe Augustinus na zijn
bekering de voorkeur gaf aan een leven van contemplatie en studie en hoe
hij min of meer tegen zijn wil het actieve leven van priester en bisschop
aanvaardde. Uit de teksten blijkt helemaal niet dat een gevoel van leegte
Augustinus ertoe drong een actief leven te gaan leiden, zoals Brown het
voorstelt. Evenmin lijkt mij de bewering gerechtvaardigd dat de jonge
Augustinus meende dat "de wijze alleen met zijn verstand kan leven en op
latere leeftijd bidt om vrienden te hebben" (blz. 283). Maar als Augustinus

zegt dat een wijs mens alleen kan leven met zijn verstand, dan is dat om
zijn eenzame zieke jeugdvriend Nebridius te troosten die hem gevraagd
had naar hem toe te komen. Augustinus antwoordde dat hij niet kon ko-

men, omdat hij zijn jonge kloostergemeenschap niet in de steek wilde
laten. We weten voldoende dat vrienden altijd, zowel tijdens zijn jeugd als
zijn ouderdom, een grote rol in Augustinus' leven hebben gespeeld.

Als een van de eersten benadrukt Brown terecht dat Augustinus
zich aangetrokken voelde door de emstige ascese van het Manicheisme,
een gnostische beweging die de verlossing van de mens legt in een hogere
kennis. Voor het verwerven van die kennis was een grote ascese vereist en
mocht men niet gehecht zijn aan materiële goederen. Brown stelt het Ma-
nicheisme voor als "een kleine sekte, de communisten van de vierde eeuw,
een vijfde colonne van buitenlandse komaf". Maar is dat niet wat te simpel
en doet dit wel voldoende recht aan die beweging? Wat betreft Augusti-
nus' strijd tegen het Donatisme, stelt Brown terecht en tegen een sterk
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verspreide mening in - dat de breuk tussen de puriteinse Donatisten en de

lakse Katholieken in feite een religieus conflict was. Maar als hij beweert
dat "huisvaders Donatistische leden van hun huishouden afranselden tot ze
zich tot het katholicisme bekeerden" (blz. 208), dan stelt men vast dat de
drie teksten waarnaar hij verwijst om zijn mening te staven, daar met geen
woord over reppen. Met betrekking tot het geschil tussen Augustinus en
het Pelagianisme zegt Brown behartigenswaardige dingen. Daar waar Pela-
gius en Julianus het opnemen voor de natuurlijke krachten van de mens,
ziet Brown terecht een overeenkomst met het Donatisme. Zowel Pelagia-
nen als Donatisten meenden dat ze een Kerk zonder enig gebrek konden
opbouwen, iets dat Augustinus uitgesloten acht. De strijd tussen natuur en
genade beschouwt Brown dan ook als iets belangrijks en niet als de eerste
de beste twist onder theologen. Het was een crisis op het gebied van spiri-
tualiteit, waarin het geestelijk landschap van het Westerse christendom
zich aftekende. Brown noemt het "een nieuwe Punische oorlog" tussen
Italië en Noord-Afrika. Ik vind dit overdreven. Want de meeste Italiaanse
bisschoppen hadden de pauselijke veroordeling ondertekend; slechts acht
tien hadden dit geweigerd. Brown aanvaardt ook zonder meer Julianus
verwijt dat Augustinus en de zijnen de paus omgekocht hadden om de

Pelagianen te veroordelen: "Alypius beloofde tachtig Numidische hengsten
als douceurtje voor de cavallerie-officieren" (blz. 315). Augustinus bestem-
pelt dit bericht als roddel. Het antwoord op de vraag wie er gelijk had, zou
wel eens eenvoudiger kunnen zijn dan het er uit ziet. De laatste onderzoe
kingen hebben uitgewezen dat Italië vooral paarden invoerde uit Spanje,
maar aangezien Spanje bezet was door vijandelijke legers, was men nu
aangewezen op invoer van paarden uit Noord-Afrika.

Om deze bespreking samen te vatten: Brown heeft een heel ver
dienstelijk boek geschreven, dat de moeite waard was om in het Neder
lands te vernalen, maar dat wel een kritische lezer veronderstelt.

Vera PARONETTO, Augustinus. De boodschap van een leven. Vertaald uit
het Italiaans door Lutgart DEBROEY. Averbode, Aldora Helmond,
Helmond, 1991. 190 blz.

In maart 1991 is Vera Paronetto in Rome overleden. Haar levens-
beschrijving van Augustinus dateert uit 1981 en is in verschillende wereld-
talen vertaald. Het boek van Paronetto heeft niet het wetenschappelijk
karakter en de omvang van Browns werk. Zij wilde vooral in een eenvou-
dige, levendige stijl de boodschap belichten die in Augustinus' leven ver
vat ligt. Zij neemt ons mee door het leven van Augustinus: zijn kinderja-
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ren en prille jeugd, zijn Manicheistische periode, zijn intellectuele omme

keer, zijn morele ommekeer, zijn contemplatieve leven, zijn sociale enga-

gement, zijn houding tegenover de puriteinen van Afrika, zijn visie op de
val van Rome, zijn gesprekspartners, zijn strijd met de Pelagianen en zijn
laatste levensjaren. Meer dan door de leer van Augustinus zal de modeme
lezer wellicht geboeid zijn door de levende mens Augustinus die Paronetto
treffend belicht als zij het heeft over zijn openheid voor anderen, zijn
volgehouden streven naar vriendschap, zijn inzet voor sOciaal zwakken en
armen. Maar er is meer. Wat mij bij de lezing van dit boek opnieuw trof,
was de actualiteit van Augustinus' zoektocht naar de zin van het leven:
hoe een begaafde en kritische geest als die van Augustinus geworsteld
heeft met de moeilijkheid om van een blind vertrouwen in eigen inzicht en
kunnen te komen tot geloof. De jonge Augustinus heeft het christelijke
geloof lang als iets voor naïeve mensen beschouwd, maar heeft uiteindelijk
toch de betekenis ervan gevonden. Daarin ligt het belangrijkste van de
boodschap van zijn leven.

Dit sympatieke boek is geen geromantizeerd verhaal - er zijn er al
te veel van dat soort maar steunt op ernstige studie. Het is weljammer
dat dit in de Nederlandse vertaling niet genoeg naar voren komt. Vele
voetnoten uit de oorspronkelijke uitgave zijn weggelaten of sterk ingekort,
zodat men een gedeelte van de informatie moet missen en er ook sommige
nuanceringen verloren gaan.

Christine KOETSVELD, 0 Schoonheid, zo oud en zo nieuw. Over christe
lijke spiriualiteit en de leer waarin zij wortelt, met de kerkvader
Augustinus als gids. Kampen, Kok, 1992. 152 blz.

De schrijfster zet uiteen wat zij ontdekt heeft op de weg van het
protestantisme, waar zij acht jaar gereformeerd predikant geweest is, naar
het katholicisme, waar zij intrad bij de Benedictinessen. Zij vat spirituali-
teit op als de geesteshouding waarmee een persoon zich tot God verhoudt,

terwijl de leer duidt op de grote levensvragen, zoals de vraag naar God,
naar het wezen van de mens en naar de aard van de relatie tussen mens en
God. Spiritualiteit boeit de moderne mens, maar de kerkelijke leer stoot
hem veeleer af. Maar zij toont aan dat de geloofsbeleving niet kan zonder
leer, d.w.z. zonder de gemeenschap die de leer bewaart en doorgeeft. Deze
laatste mag echter de persoonlijke vrijheid niet verpletteren. Daarbij ba-

seert schrijfster zich vooral op Augustinus in wiens denken en redeneren
zijn brandend hart klopt. Daarom beschrijft zij eerst Augustinus' weg naar
God. Vervolgens staat zij stil bij de schoonheid van God. Iets van Gods



89BOEKBESPREKINGEN

overweldigende schoonheid dient in de mens wakker te worden, want
schoonheid wekt het verlangen op om te beminnen en zo gaat men naar
God zoeken. Maar als wij naar God zoeken, zoeken wij niet naar ons
eigen Godsbeeld want dan vereren wij per slot van rekening onszelf -
maar zoeken wij God zoals Hij is. God is slechts te vinden in God. Terug-
keer naar God herstelt de schoonheid van de mens en beweegt hem tot
verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen, zoals blijkt in Augus-
tinus' leven. Als de mens God bemint, kan hij ook de schoonheid van de
schepping eren en eerbiedigen.

In een derde hoofdstuk beschrijft zij hoe ook ervaring van lijden bij
velen de vraag naar God wakker roept. Juist door het wegvallen van het
gewone houvast wordt de noodzaak om met God in het reine te komen
dringende, want dan moet duidelijker worden of God de bron is van al
het goede, die het kwade overwint. Lijden dwingt ons om vragen te stel
len, werpt ons terug op onszelf en maakt eenzaam. Hier komen ook de
augustiniaanse thema's vrijheid, kwaad, zonde, erfzonde en duivel aan bod.
Zoals liefde het geluk is van dit sterfelijke leven, zo is liefde ook het
geluk van het eeuwige leven.

Vervolgens wordt de weg van Jezus Christus uitgetekend als hart
van het christelijke geloof. Het mysterie van Jezus' God-mens zijn is in
feite het hoofdthema van dit boek omdat dit het duidelijkst de verhouding
van God tot de mens en van de mens tot God laat zien. De menswording
van de Zoon is het toppunt van vereniging tussen God en mens. Anders
dan in het protestantisme leert de katholieke kerk, volgens de schrijfster,
dat er een verhouding is tussen het zijn van de mens en het Zijn van God.
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan het leven in de Geest, die ons tot Li-
chaam van Christus maakt. Er is in onze tijd veel aandacht voor de Geest,
terwijl de belangstelling voor de kerk afneemt. Er bestaat duidelijk een
spanning tussen innerlijke bewogenheid en kerkelijke autoriteit. Uitgaande
van Augustinus' visie op de kerk als de "totale Christus" hoeft dezespan

ning er echter niet te zijn. Maar Augustinus beschouwde de kerk evenmin
als een volmaakte gemeenschap. Hij hield steeds rekening met het al te
menselijke en het zwakke in de kerk. Christine Koetsveld drukt dit zo uit:
om deel te krijgen aan de volheid van waarheid en liefde wordt de mens
terug verwezen naar de gemeenschap van onvolmaakte mensen. In verband
met de kerk besteedt de schrijfster veel aandacht aan wijding en ambt, aan
sacramenten en liturgie. De discussie over het ambt mag niet meteen ko-
men te liggen in de sfeer van strijd om de macht. Waar het op aankomt, is
dat de priester in de sacramenten Christus zelf geeft. Aangaande de kwes-
tie "vrouw en ambt", vindt de schrijfster de stelling dat Christus slechts in
een man op sacramentele wijze gestalte kan krijgen, terecht heel problema-
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tisch, hoewel ze er ook op wijst niet overhaast te werk te gaan. Watbe
treft de liturgie merkt zij op dat liturgie meer is dan een zelf-expressie, een
sociaal gebeuren of een samenzijn; het gaat om iets dat ons wezenlijk te
boven gaat.

Dit is een al te korte samenvatting van een boek dat geschreven is
met veel warmte en daardoor ook hartverwamend is. Christine Koetsveld
heeft in ieder geval gedachten van Augustinus op een heel persoonlijke en
actuele manier verwerkt en aan de lezer aangeboden ter overweging.
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