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IN HET VOETSPOOR VAN AUGUSTINUS TE

ROME EN TE OSTIA

Romereis 19-24 februari 2007

Kristina VAN WONTERGHEM

Emmy VERMEULEN

Op uitnodiging van P.P.Walraet bezoeken wij, Z. Emmy
Vermeulen en Z. Kristina Van Wonterghem de ‘eeuwige stad' met
Augustinus' woorden in ons hart. We willen staan op de plaatsen
die Augustinus betreden heeft méér dan zestien eeuwen geleden.
We willen onze ervaringen delen met wie geïnteresseerd blijft in
Augustinus’ spiritualiteit.

Hij vertoefde te Rome, in een wereldstad, smeltkroes van
culturen, rassen en talen, godsdiensten en sekten. Het Rome van
nu, in de Europese Unie, is nog steeds een wereldstad. Wij zijn op
verkenning gegaan. Wij doen ons verhaal in samenspraak met
Augustinus’ belevenissen te Rome, in de periode vóór zijn bekering
en na zijn bekering.

Immers, het Rome waarvoor hij was vertrokken uit Afrika, en
het Rome  waar hij door omstandigheden na zijn bekering langer
vertoefde dan verwacht, zijn wel erg verschillend.

Daarnaast is er ook het ‘verlengde’ verblijf in Ostia.

Rome blijft hem echter achtervolgen. De val van Rome in 410
buigt hij om tot een religieuze boodschap die niets aan actualiteits-
waarde verloren heeft.

1. Augustinus verlaat Afrika en komt te Rome aan in 3831

Waarom Augustinus Afrika verlaat beschrijft hij in de Confessiones.
“In werkelijkheid echter waart gij het, mijn hoop en mijn deel
in het land der levenden, die mij mijn plaats op aarde voor een
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andere deed verwisselen met het oog op het heil van mijn ziel:
Gij werkte met prikkels in Carthago om mij daar te laten
losrukken en met aanlokkelijkheden in Rome om mij me
daarheen te laten aantrekken, en Gij deedt dat. …Ik echter die
hier een werkelijke ellende verfoeide, zocht ginds een onwerkelijk
geluk.

15. Waarom ik evenwel hier weg - en daarheen ging, Gij wist
het wel, God, en Gij liet het aan mij niet blijken en evenmin aan
mijn moeder, die heftig jammerde over mijn vertrek en tot aan
zee met mij meeging.”2

De tuchteloosheid van zijn leerlingen in Carthago was voor hem
onverdraaglijk geworden. Daarbij kwam dat Alypius reeds in Rome
was voor zijn studie van het recht.3 En vele vrienden uit de kring
van de Manicheeërs zetten hem ertoe aan te komen. Wat hem ook
lokte was het vooruitzicht van een hoger salaris. Tenslotte had hij
als rhetor de mogelijkheden van Carthago ten gronde uitgeprobeerd,
zowel op materieel als op intellectueel gebied.4

2. Beeld van het klassieke Rome waarin Augustinus

verbleef 383-384

Rome was niet meer het centrum van het bestuursapparaat. Maar
Rome bleef het symbolisch centrum van het Keizerrijk, de heilige
stad, en het punt waarheen alle ambities zich richtten. Ze was niet
meer de verblijfplaats van de keizer, maar wel deze van de oude
senatoriale aristocratie die traditionalist was en leefde in de schaduw
van het heidendom. 

Het Rome waar Augustinus aankomt is dus de kosmopolitische
hoofdstad waar zeer veel godsdiensten, meer of minder getolereerd
hun gang gaan, naast het christendom dat enkele jaren later
staatsgodsdienst zal worden ( in het jaar 391).

Volgt hier een getuigenis van een tijdgenoot:
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“Het is nu de duizendjarige stad, omringd door graftomben als
torens en villa's als paleizen, wonder der wereld : de stad welke
Constantius II bij zijn bezoek in 357 mateloos verbaasde was
nog steeds de schitterende stad, die 25 jaar eerder keizer
Constantius II zo bekoorde. Hij resideerde in Constantinopel,
stad gesticht door zijn vader Constantijn. Na zijn triomftocht door
Rome had hij uitgebreid alle delen van de stad bezocht zonder
zijn bewondering te verbergen.”5

Wij bezitten stadsbeschrijvingen uit die tijd. Aan onze ogen
trekken veertien wijken voorbij: van de tuinen van Sallustius in het
noorden tot aan de paleizen van de Aventijn. Het Forum was nu
een warreling van erezuilen, kolossen en goudbekranste standbeel-
den tussen dichte blokken van hallen, tempels en basilieken;
triomfbogen rezen als ordeloze coulissen achter elkaar. De Palatijn
stak met een bussel gouden daken uit somber groen, boven de
zevennissige pronkfontein die men later Septizonium noemde; opzij
lag de renbaan van het grote circus; niet ver van daar zwermden
de duizenden de thermen van Caracalla in en uit, over de grove
mozaïekvloeren vol portretten van vuistvechters, langs gepolitoerde
standbeelden, onder de stoutste gewelven ter wereld.6

Het Forum Wat wij nu van het Forum zien is een lege open
plek, waar het gras tussen de stenen groeit en waar nog slechts
enkele zuilen overeind staan. Daarbij staan nu vele ruïnen in de
steigers. Desondanks geven ze toch een indruk van wat eens
kolossale gebouwen waren, als de basilica van Maxentius. Deze werd
gebouwd onder Constantijn (306-310); het rechthoekige bouwwerk
met drie schepen besloeg een oppervlakte van 100 m x 65 m. De
noordbeuk met apsis is goed bewaard gebleven.7

Ara Pacis Augustae Het Vredesaltaar van Augustus. In opdracht
van de Senaat en het volk van Rome, is dit gebouwd om de veilige
terugkeer van Keizer Augustus (31 v.C.-14 n.C.) naar Rome te
vieren na de veelvuldige burgeroorlogen.
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De Ara Pacis bestaat uit een rechthoekige marmeren buitenmuur
op een podium met twee deuren in elkaars verlengde met elk een
trap. Daarbinnen staat het rijk versierde altaar. De muren aan de
buitenkant zijn zeer uitbundig versierd. Aan de bovenkant van de
dichte muren is een lange processie uitgebeeld. Op de linkerzijde
zijn priesters, magistraten, de Pontifex Maximus en een stoet van
vertegenwoordigers van de Senaat afgebeeld in een ‘eeuwig-durende
offerhandeling’ die de vrede en het welzijn van het rijk garanderen.
De rechterzijde bevat een scène van de processie van de ceremoniële
wijding van het altaar.

Aan de buitenkant op de basis van het altaar, is de tekst
weergegeven van de Res Gestae divi Augusti. Dit is een opsomming
van de belangrijkste daden van Augustus.

De boog van Titus, die na 81 is opgericht ter herdenking van
de inname van Jeruzalem elf jaar eerder, stond in de Middeleeuwen
bekend als de ‘boog van de zeven lichten’, naar het reliëf dat de
buit uit de tempel voorstelt, waaronder de zevenarmige kandelaar.
Ook de zilveren bazuinen en de gouden tafel der toonbroden zijn
afgebeeld.8

De Palatijn werd onder de keizertijd het belangrijkste centrum
van het Romeinse leven. Eeuwenlang is vanaf deze heuvel over het
wel en wee van hele naties beschikt. De traditie dat hier de macht
lag, was zo hardnekkig dat zelfs na de stichting van Constantinopel,
de keizers, alhoewel ze geen voet meer zetten in Rome, officieel
nog altijd verblijf hielden op de Palatijn.

In de huidige toestand wordt het grootste deel van de Palatijn
in beslag genomen door het uitgestrekt paleis dat voor Domitianus
gebouwd werd door zijn architect Gaius Rabirius tussen 81 en 96
n.C.9

Het Colosseum werd voltooid onder Domitianus (81-96) Het
reusachtige gebouw kon 50.000 toeschouwers bevatten. Haar
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omtrek was ½ kilometer en er waren 80 ingangen. Augustinus zal
in zijn preken het ook over ‘spelen’ hebben.10

Het Pantheon, na een brand door Hadrianus herbouwd in
118-128, was gewijd aan de goden van het hemelse Pantheon. De
koepel symboliseert het hemelgewelf, de grote lichtopening in het
zenith de zon. Het Pantheon is de best bewaarde en meest befaamde
Romeinse tempel. De diameter (43,30 m) is iets groter dan de
koepel van de St.-Pieter. De vloer bestaat nog ten dele uit de
marmeren platen van de derde eeuw.11

De Boog van de geldwisselaars bij de Boog van Janus:
Monumentale ingang van de veemarkt in 204 gebouwd.12

De boog van Constantijn is in 315 door de senaat en de
bevolking van Rome opgericht ter herdenking van de overwinning
die de keizer in 312 bij de Milvische brug werd behaald. De zege
werd behaald na zijn visioen van het kruis en de woorden ‘Onder
dit teken zult gij overwinnen’13

Met Constantijn is er een omwenteling gekomen. Immers nu
heerst er godsdienstvrijheid in het Romeinse rijk. Dit wil zeggen
dat de christenen hun godsdienst openbaar kunnen belijden. In het
Edict van Milaan van 313 dat de kerkvrede inluidt, hebben zij een
houvast. Constantijns strategie bestond erin de heidense culten te
ontzien en tegelijkertijd de Kerk stap voor stap positief te discrimi-
neren.14

Onder zijn opvolgers zal Julianus de Afvallige zich als ‘de
Constantijn' van het heidendom gedragen. Dit hield een heropleving
van de heidense godsdiensten in. De traditionele Romeinse goden,
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maar vooral de cultus van de zonnegod Mithra werden weer openlijk
beleden.15 Na zijn dood werden zijn wetten ingetrokken.

Wel waren de Manicheeërs waartoe Augustinus’ vrienden
behoorden, reeds getroffen door een keizerlijk edict in 297.16 Zo
vormden zij een besloten groep.

Op datzelfde ogenblik ondergingen weduwen en jonge vrouwen
van het patriciaat op de Aventijn de ascetische invloed van
Hieronymus die in 385 vanuit Ostia naar het oosten vertrok.

3. Augustinus ervaringen in dat Rome 383-384

Augustinus zal aan Rome niet veel goede herinneringen hebben.
Ternauwernood aangekomen, werd hij immers ziek. Hij kreeg
koortsen die zelfs zijn leven in gevaar brachten.

Rome is wel een schitterende stad, maar overbevolkt en het gebrek
aan hygiëne was omgekeerd evenredig aan de schoonheid van de
gebouwen.

Augustinus herstelde in het huis van een bevriende Manicheeër.
De kleine gemeenschap van Manicheeërs leefde teruggetrokken
in de anonimiteit van de wereldstad. Augustinus genoot er onderdak
en een intellectueel gezelschap.

“Gij hebt mij dus van die ziekte laten herstellen. En ook toen
ik in Rome was bleef ik omgaan met die bedrieglijke heiligen.
Overigens had ik wel de hoop opgegeven, dat ik in die onware
leer nog verder kon vorderen, en ik hing die meningen, waarmee
ik besloten had mij tevreden te stellen, als ik niets beters zou
vinden, reeds met minder vuur en ijver aan.”17

Hij liet zich nochtans niet inpalmen door hun leer. Hij bleef
vragen stellen en twijfelen. Later beschrijft hij in De beata vita zijn
zoektocht vanaf zijn negentiende jaar. Heel de tijd dat hij in Rome
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verbleef: tot in het najaar van 384, bleef hij in de ban van de
filosofen van de Nieuwe Academie.

"De gedachte kwam bij mij op, dat de filosofen die men
academici noemt, voorzichtiger en verstandiger waren geweest
dan de andere filosofen. Vol ijver was ik begonnen aan de taak
waarvoor ik gekomen was, het onderwijzen van de retorica in
Rome."18

Maar zijn leerlingen spanden samen om hem niet te betalen.
"Het gevolg was dat toen er bij de stadsprefect van Rome een
verzoek uit Milaan was gekomen om die stad aan een leraar
in retorica te helpen, ik uit mezelf naar dat ambt heb
gedongen."19

De glans en de schoonheid van de stad Rome was voor Augusti-
nus geen woord waard in de Belijdenissen.

Ook wij waren te gast bij volgelingen van Sint-Augustinus: op
het Generalaat van de Kruisheren, medebroeders van P.P.Walraet.
We leefden er één van hart en één van ziel naar God, in liturgie,
spreken, delen en eten. Maar wij genoten wel van het antieke Rome!

Foto San Giorgio in Velabro bij de poort van de Geldwisselaars

4. Augustinus te Ostia 387-388

Begin september 387 vertrok Augustinus met de zijnen:
Navigius, zijn broer, Adeodatus, zijn zoon en Monica, zijn moeder,
Alypius en Evodius, zijn vrienden, die samen met hem gedoopt
waren, vanuit Milaan naar Rome. Ze vestigden zich te Ostia in het
vooruitzicht te kunnen inschepen naar Afrika. Door de oorlogen
onder de tegen-keizer Maximus die de havens van Rome blokkeerde
werd hun vertrek verhinderd.
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We weten dat Augustinus met de zijnen niet in de haven zelf
- te Porto - aan de andere zijde van de kleine arm van de Tiber
verbleef, maar in de havenzone  enkele kilometers ten zuiden, in
de kolonie van Ostia. Daar hadden vele voorname families uit Rome
een luxueus verblijf. Dit was gebouwd rond een binnentuin. Daar
was ook een Afrikaanse kolonie, waarin kennissen en gelovige
vrienden Augustinus en de zijnen verwelkomden.20

Ostia Antica

Het kosmopolitische karakter van de haven met haar kantoren
van handelscorporaties uit het hele Middellandse-Zeegebied blijkt
uit de aanwezigheid van uitheemse heiligdommen van Isis en
Mithras, marktpleinen, een theater, graanpakhuizen, winkels en
kroegen. Op de mozaïekvloeren staan afbeeldingen die te maken
hebben met de bestemming van de rederijen. Achter de hoofdstraat
liggen de huizen van de bewoners. De rijken hadden afzonderlijke
huizen.

“Dit verblijf in Ostia kan heel goed de eerste gelegenheid zijn
geweest waarbij Augustinus in contact kwam met een grote
christelijke clan, de Anicii, de rijkste familie in het keizerrijk, wier
paleis een van de wonderen van Rome was. De eerste brief van
Augustinus die bewaard gebleven is, is gericht aan Hermogenianus,
een lid van de familie Anicii. Als dat zo is, hebben wij een indicatie
van de plaats die Augustinus en zijn vrienden in de ogen van de
buitenwereld innamen. Ze genoten veel aanzien: ze waren bescher-
melingen van de grote Ambrosius en hadden zich allen uit hun ambt
in de hoofdstad van het keizerrijk teruggetrokken.”21

In één van die huizen te Ostia bevond zich een kamer, misschien
een salon waar filosofische discussies werden gehouden. Tegen deze
achtergrond traden enkele ingrijpende gebeurtenissen in Augusti-
nus’ zieleleven op. Op zekere dag stonden Augustinus en zijn
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moeder aan een venster geleund, “vanwaar men uitzag over de
binnentuin van het huis dat ons herbergde.”22

Voor het visioen van Ostia  verwijzen we naar de voordracht van
A. DUPONT.23

Monica werd dus in Ostia begraven. In 1945 werd een fragment
van de marmeren inscrptie op haar graf teruggevonden. Later werd
haar lichaam in een sarcofaag overgebracht naar de kerk van
S.Augustinus te Rome.

Augustinus, Evodius, Alypius en Adeodatus  keerden naar Rome
terug om te wachten tot de blokkade zou worden opgeheven. Dit
gebeurde aan het einde van het jaar 388.

5. Tweede Romeinse periode 387-388: Augustinus oog

in oog met het christelijke Rome

Men vermoedt dat Augustinus met zijn groepje tijdens zijn
tweede verblijf onderdak vond in christelijke middens. Misschien
bij Constantius, de intussen bekeerde Manicheeër. Daar zou hij de
aanzet geschreven hebben van zijn De moribus ecclesiae catholicae et
de moribus Manichaeorum.

De erkenning van het christendom, waarmee Constantijn in 313
iedereen verraste en de daaropvolgende begunstigingspolitiek jegens
de kerk hadden geleid tot een situatie waarin het christendom
voortaan heel de samenleving was gaan doordringen.

Het pausdom kreeg in de vierde eeuw onder Liberius (352-366)
en onder Damasus (366-384) zijn positie als leider van de Kerk,
zowel in het westen als in het oosten. In het westen proclameerden
Ambrosius en het concilie van Aquilea in 381 de Kerk van Rome
tot hoofd van het Romeinse Rijk en tot bron en centrum van de
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katholieke gemeenschap. In Damasus’ documenten wordt de zetel
van Rome geproclameerd tot de ‘apostolische stoel’24

Augustinus zag Rome nu echt voor de eerste keer. De grote
christelijke stad, waarin het volk het Capitool en de heidense
tempels verwaarloosde om zich te keren naar de graven van de
martelaren.

5.1. Openlijke verering van de martelaren

Tot in de 3de eeuw waren de graven van de martelaren locale
cultusplaatsen. Maar na de Kerkvrede groeide de martelarenverering
en begon de relikwieën verering. De nieuwe kerkgebouwen die
overal oprezen en die noodzakelijk waren om het groeiend aantal
gelovigen op te vangen, bevorderden ook de martelaren verering.25

Augustinus maakte dit reeds mee te Milaan.

“Op 17 juni 386 was de basiliek te Milaan, die Ambrosius had
laten bouwen, voltooid. Een zeker ‘brandend gevoel' overtuigde
Ambrosius ervan dat hij de relieken van enkele martelaren zou
vinden, waarmee hij dit gebouw zou kunnen wijden.”26

In die dagen (386) hebt Gij Ambrosius in een gezicht medege-
deeld, op welke plaats de lichamen van de martelaren Protasius
en Gervasius verborgen lagen. Zoveel jaren achtereen hadt Gij
die lichamen onbedorven in de schatkamer van uw geheim
bewaard (..) Want toen die lichamen, na blootgegegd en uit
hun graf gelicht te zijn, onder passend eerbetoon naar Ambrosi-
us' basiliek werden overgebracht, vonden genezingen plaats.

Dank aan u, mijn God! Waarvandaan en waarheen hebt Gij
mijn herdenken geleid om mij U ook deze dingen te laten
belijden die ik, zo groots als ze waren, toch vergeten had en
voorbij was gegaan.27
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Augustinus heeft dit meegemaakt, maar de weg naar de bekering
was toen nog niet voltooid.

Maar in 388 terug in Rome zal Augustinus zeker ook de
martelarengraven in de catacomben bezocht hebben. In hoeverre
deze toen toegankelijk waren, en in hoeverre deze opgegraven
waren, weten we niet.

Als bisschop van Hippo hield Augustinus op de herdenking van
de Afrikaanse martelaren jaarlijks preken. Zo preekte hij rond 412
te Carthago op de feestdag van de martelaren van Scili. Dit waren
zeven mannen en vijf vrouwen uit Numidië, die in 180 naar
Carthago gebracht werden en er de marteldood stierven. Zij golden
als de eerste martelaren in de Afrikaanse kerk.

De heilige martelaren, de bloedgetuigen van God, hebben liever
door te sterven willen leven dan door te leven willen sterven;
zij hebben liever uit liefde tot het leven het leven willen gering-
schatten dan uit vrees voor de dood het leven willen verlooche-
nen. Om hen Christus te laten verloochenen beloofde de vijand
hun het leven, maar het was geen leven zoals Christus het
beloofde.28

Wanneer wij de feesten van de martelaren vieren, broeders,
dienen wij de voorbeelden te kennen die ons worden voorgehouden,
voorbeelden die wij moeten navolgen en evenaren.

Wij bezochten de catacomben bij de kerk van Sant’Agnese buiten
de muren. Op de plaats van het graf van de jonge martelares Agnes,
liet Constantia, dochter van Constantijn (†354), in 337 een grote
basiliek oprichten. Deze werd later verbouwd.

Naast de basiliek van Sant’Agnese staat het mausoleum van
diezelfde Constantia. Het is een bakstenen rondbouw met een
prachtig interieur. De best bewaarde mozaïeken te Rome sieren
de omgang.29
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Gedurende de tien maanden van zijn tweede verblijf in Rome
richtte Augustinus zich ook naar het Vaticaan. Daar ontdekte hij
met Alypius dat er maaltijden gehouden werden op de Vaticaanse
begraafplaats, en dit ondanks het pauselijk verbod. De paus verbleef
in het Lateraan, ver van de Sint-Pietersbasiliek.30

5. 2. Grote, openlijke gebedshuizen: de basilieken, de rondtempels, de
doopkapel

Op de graven van Laurentius, Agnes, Petrus en Marcellinus
bouwden Constantijn en zijn familie kleinere gedachteniskerken
of memoriae, soms met een mausoleum er naast. Dat van prinses
Constantia naast Sant’Agnese is bijna gaaf bewaard. Een andere
rondbouw zagen we in de S.Stefano Rotondo op de Caeliusberg.

Van af de Kerkvrede  bouwde men basilieken. De basiliek is een
huis voor de gemeente, met een voorzittersstoel of cathedra in de
eindnis, staande op een tribune, te midden van de rondlopende
zitbanken van de presbyters, met een afgeschut altaar voor de
viering van de eucharistie met brood en wijn. Afzonderlijk er buiten,
een achthoekig badhuis voor het doopsel.

Technisch is de basilica een vijfbeukige zaal. Bij de verhoogde
middenbeuk, waarin bovenlicht invalt door twee vensterrijen
tegenover elkaar, sluit in T-vorm een dwarsbeuk aan. Daarachter
welft de nis van de tribune of apsis. Waarschijnlijk sloot een
vierkante hof met galerijen rondom, de voorgevel af van de straat.

Constantijn liet de eerste basilica bouwen in 314: Sint-Jan van
Lateranen. Kort daarop liet de keizer een even grote basilica bouwen
boven het graf van Petrus op een oud kerkhof aan de Vaticaanse
heuvel, de Sint-Pietersbasiliek. Zonder het ruime atrium aan de
voorzijde had het gebouw een lengte van 123 meter en was het schip
23 meter breed. Voor de aankleding liet men niet minder dan
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30.000 kubieke meter kostbare stenen en marmeren platen
aanrukken.31

Keizer Theodosius († 395) verving de memoria boven het graf
van Paulus door een grote basilica even groot als deze van Petrus.
Deze zal in 1823 afbranden en vervangen worden door een kopie.32

Van de vele kerken die nog resten zijn de Santa Sabina op de
Aventijn en de Santa Maria Maggiore op de Esquilijn beide uit de
eerste helft van de vijfde eeuw ongetwijfeld de indrukwekkendste.
De eerste geeft een zuiver beeld van de stadsbasilica. De tweede
bewaart aan haar wanden een twintigtal mozaïeken (van elders
gekomen) met taferelen uit Genesis, Exodus en Josuë. Op haar
triomfboog boven het hoofdaltaar de grote dogmatische mozaïek-
compositie welke Xistus III na 1432 in deze kerk, de eerste gewijd
aan de ‘Godbarende Maagd Maria’ liet aanbrengen. Het was bedoeld
als herinnering aan het concilie van Ephese in 429 (waar Augustinus
aan had moeten deelnemen).33

Aldus ontstonden al in de vierde eeuw de vier beslissende
motieven van de komende bouwkunst: de basilica voor de gewone
vieringen; de kerkhofbasilica met martelarengraf voor de gedachte-
nisfeesten van die heiligen, het christelijk mausoleum en de
doopkerk met haar stromend water. Van de doopkerken is de
Doopkerk van Sint-Jan van Lateranen een goed voorbeeld.

5.3. Openlijke christelijk geïnspireerde beeldende kunst

De eerste christelijke kunstwerken vielen alleen op aan de
ingewijden, met name de sarcofagen, die suggereren het nieuwe
geloof met gewone, maar subtiel gewijzigde cliché’s. Een herder
verwijst naar de Goede Herder; een wijnstok naar de ware
Wijnstok; de broden naar de Eucharistie; water en vissen naar het
doopsel. Na het jaar 313 begon men de beeltenissen van de
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Verlosser, apostelen en martelaren openlijk aan te brengen o.a. op
sarcofagen in het Museo Lateranense.34

De kunst stelde nu de feiten des Heils voor ogen.

In een mozaïek als dat van Santa Pudenziana van omstreeks 400,
zien wij de Heer in zijn koningsheerlijkheid tronen in de hemelse
stad Jeruzalem, te midden van de twaalf apostelen, onder de vier
levende wezens van de Openbaring, gezeten aan de voet van zijn
triomfkruis.

S. Prassede is evenals S.Pudenziana gebouwd op de huiskerken
van de derde eeuw. Onder de kerk resten van het huis van Senator
Pudens, waar Sint-Petrus te gast was.35

S.Clemente is gebouwd boven de oude kerk uit de vierde eeuw.
Onder de kerk zijn nog fresco’s uit de vierde eeuw.36

S. Maria in Trastevere was waarschijnlijk de eerste kerk in Rome
die officieel voor de gelovigen werd opengesteld. Zeker was het de
eerste aan Maria gewijde kerk. Begonnen door de H.Callixtus, paus
in de derde eeuw, werd ze in de12de eeuw herbouwd.37

6. Augustinus en het kloosterleven

Augustinus heeft zich in het bijzonder op de hoogte gesteld in
Rome over vormen van cenobitisch leven. Hij heeft in Milaan de
kloostergemeenschap ontmoet en te Rome verschillende ascetische
gemeenschappen, geleid door broeders die zich onderscheidden door
hun wijsheid en hun kennis van de H. Schrift. Zij leefden van
handenarbeid en ze onthielden zich van vlees en wijn. Deze ascese
werd echter niet opgelegd aan wie ze niet konden dragen. Naast
deze mannelijke gemeenschappen waren er ook vrouwelijke
gemeenschappen, waar weduwen en maagden woonden. Zij zorgden
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voor hun levensonderhoud door te spinnen en te weven. Daarnaast
gaven zij aan anderen een religieuze en morele vorming.

Augustinus zelf sloot zich bij deze groepen niet aan, omdat hij
wachtte om terug te keren naar Africa. Daar zou hij het geleerde
in praktijk stellen.

Nu ook zijn er te Rome nieuwe gemeenschappen : San Egidio
in Trastevere en de Jeruzalem gemeenschap op de Trinita dei Monti.

7. Augustinus reactie op de inname van Rome door de

Gothen met Alaric in 410

“Op 24 augustus 410 gebeurde het onvoorstelbare: een Gotisch
leger, aangevoerd door Alarik, trok Rome binnen. Nu werd Rome
gedurende drie dagen geplunderd, en delen van de stad werden,
onvermijdelijk, in de as gelegd. Het had erger kunnen zijn.

“Maar de vluchtelingen die in die winter in Africa aankwamen,
wensten de plundering van hun stad niet te relativeren. Pelagius,
een Britse monnik, was er zelf bij geweest. Hij schreef aan een
Romeinse dame: ‘Het is nog maar onlangs gebeurd, en u hebt er
zelf over gehoord, Rome, de stad die de wereld regeert, beefde, door
angst verteerd bij het aanhoren van het geschetter van de trompet-
ten en het gejoel van de Goten. Alle mensen waren dooreen
gemengd en beefden van angst; ieder huishouden had zijn treurnis,
en een allesoverheersende vrees maakte zich van ons meester. Slaaf
en edelman waren één. Het spook van de dood waarde voor ons
aller ogen rond.’”38

Rome was al lang niet meer de politieke hoofdstad, maar nog
wel het centrum van het maatschappelijk leven in het Westen. De
vluchtelingen die er vandaan kwamen, waren zeer invloedrijk.
Bovendien was Rome het symbool van een hele beschaving. Rome
was het tastbare bewijs geweest dat de goden het keizerrijk
beschermden. Het was een soort heidens ‘Vaticaan’ geweest waar
de godsdienst die het keizerrijk groot had gemaakt, voortleefde.
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De christenen hadden deze mythe zelfs ongemerkt tot hun eigen
mythe gemaakt: zoals vroeger de goden van alle volkeren in Rome
waren samengebracht om als talismans te dienen, zo waren de
Romeinse christenen gaan geloven dat Petrus en Paulus naar Rome
waren gereisd om hun heilige lichamen in die stad te ruste te leggen.
De éne talisman was eenvoudigweg vervangen door de andere, en
na 410 kreeg Augustinus daarom zowel met gedesillusioneerde
christenen als met boze heidenen te kampen.

Augustinus is de enige uit die tijd van wie we over directe reacties
op deze ramp beschikken: lange, nauwkeurig gedateerde preken
en een reeks brieven aan vooraanstaande vluchtelingen laten ons
zien hoe moeilijk zijn positie was. We zouden geen recht doen aan
Augustinus’ reactie op de plundering van Rome als we alleen
geïnteresseerd zouden zijn in de reactie van een christen op het
algemene lot van het Romeinse rijk. Zijn geest biedt plaats aan alle
verwarrende emoties die we ook bespeuren bij ieder die aanvoelt
dat de wereld waarin hij leeft niet langer een vanzelfsprekendheid
is.

In de panieksfeer die door een catastrofe ontstaat, willen de
mensen weten wat ze moeten doen. En dat kon Augustinus hun
tenminste vertellen.39

In De civitate Dei ontneemt Augustinus het Romeinse verleden
zijn glorie en kent deze toe aan iets dat ver buiten het bereik van
de mensen ligt, aan de ‘glorievolle stad van God’. De deugden die
de Romeinen aan hun helden hadden toegeschreven, konden slechts
worden gerealiseerd door de burgers van die andere stad; en alleen
binnen de muren van het hemelse Jeruzalem zou Cicero’s indru-
kwekkende definitie van de essentie van de Romeinse republiek
werkelijkheid kunnen worden.

Het is uiterst oppervlakkig De civitate Dei als een boek over de
plundering van Rome te zien. Augustinus had heel goed een boek
over ‘de stad van God’ kunnen schrijven zonder dat deze gebeurtenis
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had plaatsgevonden. Het effect van de plundering was wel dat
Augustinus zich in Carthago tot een specifiek, stimulerend publiek
kon richten.

Het idee van een boek over ‘de twee steden’ had een louter
exegetisch werk kunnen zijn, terwijl nu De civitate Dei brandend
actueel geworden was.

Een preek die Augustinus in hetzelfde jaar waarin hij aan De civitate
Dei begon, in Carthago hield, geeft ons inzicht in de kracht en de
werkelijke richting van datgene wat hem ertoe aanzette te beginnen
aan zo een ‘groot en moeilijk werk’, waarover vele generaties na
hem zich het hoofd zouden breken. 

“Want wanneer de dood uiteindelijk door de overwinning zal
worden verzwolgen, zullen deze dingen er niet zijn; er zal vrede
heersen, volledige en eeuwige vrede. Wij zullen in een soort
stad verblijven. Broeders, wanneer ik over deze stad spreek, en
juist in een tijd waarin zovele schanddaden worden begaan,
kan ik gewoonweg niet meer ophouden(…)”40

Hij eindigt De civitate Dei met deze woorden: 
“Hiermee meen ik wel met Gods hulp de op mij genomen taak,
dit enorme werk, ten einde te hebben gebracht. Wie het te kort
of te lang vinden, mogen het mij vergeven.Wie er voldaan over
zijn, moeten hun dank niet aan mij brengen, maar met mij in
gedeelde vreugde, aan God. Amen. Amen.”41

8. De val van Rome en zijn religieuze boodschap

Het is alsof de val van Rome zich vandaag herhaalt voor de kerk
en de religieuzen. Wellicht gaat het om een beproeving omdat wij
ons al te zeer hebben verenigd met de normen en waarden van
Babylon. Maar wij zijn bang om onze aardse gehechtheid op te
geven, om los te laten en te sterven. De stad Gods waarin wij
geloofden, was al te zeer vermengd en verward met onze verliefdhe-
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den in de aardse stad. Waarom wekken wij Christus niet in deze
storm van sterfelijkheid? De vergankelijkheid van onze religieuze
instellingen zal hij zeker niet wegnemen, want die heeft Hij
voorspeld. Maar zijn onsterfelijke liefde zal wel in ons hart opnieuw
het geloof wekken in de stad van God.

Waarom zouden christenen moeten wenen over de val van
Rome?

Hieronymus had het zeer moeilijk om afscheid te nemen van
zijn Romeinse cultuur en om de transcendentie van Gods liefde te
ervaren temidden van de vergankelijkheid van de aardse schatten.
Augustinus' pleidooi daarentegen voor een nieuwe en andere stad,
die onder meer haar uitdrukking vindt in zijn monastieke ideaal,
bedoelde wel een afscheid maar geen verwerping van de aardse
goederen die hij in goede orde wenste te gebruiken. Wie zullen de
religieuzen vandaag volgen: Hieronymus die maar moeilijk zijn
verdriet te boven kon komen? Of Augustinus die weigerde te
rouwen over het verlies van de aardse stad, omdat liefde juist uit
de vergankelijke goederen moet worden geperst? Alleen in het
laatste geval zal hun christelijke actie gefundeerd zijn in de
verborgen diepte van het kruis en zullen de christenen niet verloren
lopen in de stad van Babylon.42

Hier beëindigen Z. Emmy en ik onze reis in het spoor van Augusti-
nus. Van de zoekende jongeman van 29 jaar in het antieke Rome,
met de begeesterde bekeerling in het christelijke Rome tot de
beschouwing van de gerijpte bisschop over de val van Rome.
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DE OSTIA-ERVARING VAN AUGUSTINUS EN

ZIJN MOEDER MONNICA

DE VRAAG NAAR HET MYSTIEKE GEHALTE VAN AUGUSTINUS
AAN DE HAND VAN CONFESSIONES IX, 23-26, DE ANIMAE QUAN-

TITATE XXXIII, 70-76 EN DE DOCTRINA CHRISTIANA II, 9-11

Anthony DUPONT

aspirant FWO

Of Augustinus zelf een mysticus was, is niet zo duidelijk. Over
die vraag bestaat er, in de grote hoeveelheid studies over dit
onderwerp, veel discussie.1 Uit de grote hoeveelheid publicaties over
dit onderwerp geef ik een aantal voorbeelden die de verschillende
strekkingen en interpretaties in deze discussie illustreren. 

Ephraem Hendrikx stelt dat “Augustine was a great enthusiast
but he was no mystic.” Hendrikx wijst er op dat de zoektocht naar
wijsheid bij Augustinus, ofschoon steeds onder Gods genade, toch
altijd actief is terwijl bij mystici de kennis van God wezenlijk passief
en ingegeven is.2 Frederick Van Fleteren gaat uit van Jean Gersons
omschrijving van mystieke theologie (De mystica theologia 1.6.6) als
een kennis van God door ervaring die bereikt wordt in de omhelzing
van een éénmakende liefde. Op basis van die definitie concludeert
Van Fleteren dat Augustinus geen mysticus is, daar wat door
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anderen omschreven wordt als Augustinus’ mystieke ervaringen
op de eerste plaats steeds intellectueel is. Die ervaringen hebben
steeds het intellect en niet de wil als bron.3 Anderen, zoals Hans
Meyer, sluiten hier bij aan en zien Augustinus als een intellectualist
en niet als mysticus.4 Kurt Ruh, in zijn indrukwekkend vierdelig
werk over mystiek, noemt Augustinus “Ein Vater der Mystiek” maar
“kein Mystiker”. Ofschoon Augustinus een onuitputtelijke bron
was voor de middeleeuwse mystiek en een onvergelijkelijke leraar
van de affectieve spiritualiteit, had hij zelf volgens Ruh geen
mystieke ervaringen beleefd.5

Omdat Augustinus’ denken getekend wordt door het besef dat
er zich een spirituele realiteit bevindt achter het eigen bewustzijn
waarmee het individu op één of andere wijze gemeenschap kan
hebben, mag Augustinus volgens Gerald Bonner een mysticus
genoemd worden.6 Cuthbert Butler twijfelt niet: “Augustine is for
me the Prince of Mystics, uniting in himself, in a manner I do not
find in any other, the two elements of mystical experience, viz., the
most penetrating intellectual vision into things divine, and a love
of God that was a consuming passion.”7 J.J. O’ Meara concludeert:
“Perhaps it might be true to say that Augustine, like many others,
had many potentialities not all of which could be realized. If he had
not been chosen – against his will – for the See of Hippo, a certain
mystical vein in him might have made itself more manifest [see conf.
10.40.65]. For that there was a streak of mysticism in him can
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hardly be doubted.”8 Volgens Anders Nygren is Augustinus een
mysticus en juist daarom geen christen. Nygren beweert immers
- onterecht volgens mij - dat Augustinus’ liefdesconcept aansluit
bij de Griekse eros (een egoïstisch streven van de ziel om God te
bereiken) en dat het wars is van de christelijk liefde, met name de
bijbelse agape (de zichzelf wegschenkende liefde voor de naaste)9.

Opvallend in dit debat over het eventuele mystieke gehalte van
Augustinus is de diversiteit in definities voor mystiek en in het
aangevoerde bewijsmateriaal uit Augustinus’ geschriften. Wat me
echter nog meer trof bij het doornemen van die secundaire literatuur
is dat, ondanks de verscheidenheid in antwoorden en werkwijzen
om tot die antwoorden te komen, er een sluitende eenstemmigheid
bestaat over het feit dat Augustinus een belangrijke invloed
uitoefende op de geschiedenis van het westerse theologische denken
van de duizend jaar die volgden op zijn dood. Onmiskenbaar is zijn
impact onder andere op de mystici van de Middeleeuwen. John
Burnaby noemt Augustinus ‘the father of Christian Mysticism’.10

Van Fleteren licht dit toe: “Such an [apparent] influence on mystical
literature is not surprising in view of Augustine’s enormous
authority during the Christian Middle Ages. All were followers of
Augustine. To be Christian was to be Augustinian. Augustine was
not in the mainstream; he defined the mainstream. In this sense,
Augustine certainly was a “founder” of medieval mysticism.”11 Zo
reikte Augustinus de mystici niet alleen een theologische taal aan,
maar eveneens theologische basiselementen die de grondkenmerken
vormden van de mystiek in het algemeen en in het bijzonder van
de geschriften van middelnederlandse mystci zoals Ruusbroec,
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Hadewijch en Beatrijs van Nazarth. Zowel bij Augustinus als bij
de middelnederlandse mystiek stonden een grote aandacht voor
christologie, voor de Drievuldigheid, voor de eucharistie, voor amor
(liefde) en illuminatio (innerlijke verlichting) centraal. Albert
Deblaere somt deze grondkenmerken van de middelnederlandse
mystiek op.12 Er is echter één door Debleare aangeduid hoofdken-
merk van de middelnederlandse mystiek dat niet uitgebreid terug
te vinden is in Augustinus, namelijk de bruidsmystiek. Augustinus
had geen al te grote interesse voor het Hooglied. Wanneer hij dat
bijbelboek wel behandelt, dan geeft hij geen relationele (erotische)
interpretatie van het Hooglied (waarbij de persoonlijke liefde tussen
God en de individuele mens bezongen wordt), die Augustinus zeker
kende van Origines en Ambrosius, maar steeds een ecclesiologische.
De bruid van het Hooglied staat voor hem steeds symbool voor
de Kerk, dikwijls de door de donatisten bedreigde Kerk, en de
liefdesrelatie van het Hooglied symboliseert de verhouding tussen
God en Zijn Kerk in haar totaliteit.13

De vraag naar het mystieke gehalte van Augustinus zal in deze
bijdrage vanuit twee kanten benaderd worden: praktijk en theorie.
Eerst komt Augustinus zelf aan het woord. In de Confessiones vertelt
hij in het negende boek hoe hij samen met zijn moeder tot een visio
Dei, een schouwen en een aanraken van God kwam. In dit eerste
deel wordt deze tekst van Confessiones IX, 23-26 geciteerd, kort
toegelicht en geplaatst binnen Augustinus’ levensverhaal en
bekeringsgeschiedenis, zonder er onmiddellijk theoretische kaders
op toe te passen. Deze kaders komen aan bod in het tweede gedeelte
van dit artikel, waarin Augustinus’ eigen theorieën over het
schouwen van God behandeld worden. Augustinus geeft een
schematische verhandeling over dit onderwerp in De animae
quantitate XXXIII, 70-76 en De doctrina christiana II, 9-11.



26 ANTHONY DUPONT

14
 Voor de bespreking van Confessiones IX, 10/23 – 10/26, zie onder andere: BLAN-

CHARD, P., Connaissance religieuse et connaissance mystique chez Saint Augustin dans les
«�Confessions�». Veritas – Caritas – Aeternitas, Recherches Augustiniennes 2 (1962)
311-330. COYLE, J. K., In Praise of Monica�: A Note on the Ostia Experience of Confessions
IX, Augustinian Studies 13 (1982) 87-96. DOBBINS, R., Silence and Speech in the Ostia
Experience: The Case of “fons vitae”, in WILES, M. F., YARNOLD, E. J. (eds.), Studia
Patristica 38, Leuven 2001, 64-69. HATTRUP, D., Confessiones IX: Die Mystik von
Cassiciacum und Ostia, in FISCHER, N., MAYER, C. (eds.), Die Confessiones des Augustinus
von Hippo. Einführung und Interpretationen zu den dreizehn Büchern, Freiburg-Basel-Wien
1998, 389-443. HENRY, P., Die Vision zu Ostia, in ANDRESEN, C., Augustinus-Gespräch
der Gegenwart verbunden mit Augustinusbibliographie, Köln 1962, 201-270. LANCEL,
S., Saint Augustin, Paris 1999, 169-174. MANDOUZE, A., L’extase d’Ostie. Possibilités
et limites de la méthode des parallèles textuels, in Augustinus Magister 1, Paris 1954, 67-84.
QUINN, J. M., Mysticism in the Confessiones: Four Passages Reconsidered, in VAN
FLETEREN, F. (ed.), Collectanea Augustiniana – Augustin – Mystic and Mystagogue,
Washington D.C./Baltimore 1994, 251-286. SKUTELLA, M. (veert.), SOLIGNAC,
A. (inl., noten), Les Confessions, Oeuvres de Saint Augustin 13-14, Paris 1962, zie vooral
de notes complémentaires bij Confessiones IX in�: vol. 14, 549-556. TORCHIA, N. J.,
Contemplation, in: FITZGERALD A. D., Augustine through the Ages – An Encyclopedia,
Grand Rapids/Cambridge 1999, 233-235. VAN FLETEREN, F., Acies mentis, in:
FITZGERALD A. D., Augustine through the Ages – An Encyclopedia, Grand Ra-
pids/Cambridge 1999, 5-6. VAUGHT, C. G., Encounters with God in Augustine’s
Confessiones. Books VII-IX, New York 2004, 124-138.

Augustinus’ eigen ervaring: Confessiones IX, 23-2614

Augustinus, zijn moeder Monnica, zijn zoon Adeodatus en zijn
twee dierbare vrienden Alypius en Evodius verlaten Milaan begin
september 387. Augustinus’ leven had daar een beslissende wending
gekregen. Na een jarenlange zoektocht naar de waarheid had hij
in het neo-platonisme en in de preken van Ambrosius antwoorden
gevonden die hem de kracht gaven zich te bekeren tot het christen-
dom. Hij bekeerde zich, liet zich dopen en vormde een soort van
kleine religieuze gemeenschap met enkele verwanten en vrienden.
Eenmaal God gevonden, betekende een wereldse carrière niets meer
voor hem. Hij was daarom klaar om het Italiaanse schiereiland te
verlaten en terug te zeilen naar zijn thuisland, Noord-Afrika.
Daartoe ondernam hij de lange en vermoeiende reis over land naar
Rome en vervolgens naar Ostia, de zeehaven van Rome aan de
monding van de Tiber. In Ostia wenste het gezelschap in te schepen
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voor Carthago. Een blokkade van de haven verhinderde echter hun
overvaart. Daarom nam het kleine groepje de kans om uit te rusten
van de reis van Milaan naar Ostia en zich voor te bereiden op de
overtocht naar Carthago. Ze trokken zich terug in de rust van een
villa. Moeder en zoon, die nog nooit zo intiem met elkaar waren
geweest, zaten aan een raam met uitzicht op de binnentuin en
beleefden daar een spiritueel hoogtepunt terwijl ze met elkaar
praatten. Deze ervaring schreef hij neer in de Confessiones, het verhaal
van de odyssee van zijn ziel, rond het jaar 397 (-401), ongeveer een
tiental jaar na zijn ervaring te Ostia. 

Het was een huis met een binnentuin. In de Confessiones zijn
tuinen een belangrijke locatie.15 Zo is er de tuin in Thagaste waar
de jonge Augustinus en zijn kameraden de perenbomen beroven
(boek II). Deze tuin symboliseert voor Augustinus de paradijstuin,
terwijl de perendiefstal staat voor de val van de mens. Adam en
Eva verloren hun oorspronkelijke onschuld, goedheid en vrijheid
in de paradijstuin. Augustinus bekent dat hij door het stelen van
de peren, waarvoor hij zelf geen enkele reden kon opgeven, koos
voor het kwade omwille van het kwade zelf. Deze eerste tuin is dus
de plaats waarin Augustinus zich, volgens zijn eigen beschrijving,
verwijdert van God. Hij keert zich af van God, van het hemelse
en keert zich toe naar de aardse verlokkingen, naar wereldse
verlangens. Een tweede tuin bevindt zich in Milaan (boek VIII).
Augustinus is intellectueel tot het besef gekomen dat waarheid enkel
binnen het christendom kan gevonden worden, maar hij kan er
zichzelf niet toe brengen zich daadwerkelijk te bekeren. Vertwijfeld
zit hij onder een vijgenboom, tot hij een kinderstem hoort roepen:
‘neem en lees.’ Als hij vervolgens de Paulusperikoop Romeinen 13,
13-14 leest maakt dit hem zo vastberaden dat hij zijn oude leven
opgeeft en zich laat dopen. De tweede tuin is dus de tuin van de
ommekeer en terugkeer, de tuin van het herstel. De binnentuin
in Ostia is de derde tuin. Het is niet zonder betekenis dat dit een
binnentuin is. Deze tuin symboliseert immers de inkeer, het
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binnentreden in het eigen hart. In deze inkeer in het eigen binnenste
zal Augustinus tot aanraking met God komen, als een voorproeven
van het hemelse leven. In de tuin van hun hart keren Augustinus
en zijn moeder zich in zichzelf terug (interiorisering), overstijgen
ze zichzelf en daar ontdekken ze God, het hogere. Het is de tuin
die het einddoel, de voltooiing van het menselijk leven aanduidt,
namelijk samenleven met God. De drie tuinen duiden de drie
periodes aan in het leven van Augustinus, het leven van elke mens:
wegkeren/afkeren, ommekeren/bekeren, inkeren/overstijgen. 

23

De dag was op handen dat zij [Monnica] uit dit leven zou
heengaan.16 U wist van die dag, maar wij niet. Op een dag -
en ik geloof dat u daar op uw verborgen manier voor had
gezorgd - stonden zij en ik alleen voor een raam met uitzicht
op de binnentuin van het huis waar wij woonden, in Ostia aan
de Tiber. Na een lange en vermoeiende reis hadden we ons
daar teruggetrokken uit de drukte, om kracht op te doen voor
de overtocht. We hadden daar samen een heel fijn gesprek.
We vergaten wat voorbij was en richtten ons op wat voor ons
lag. In tegenwoordigheid van de Waarheid, die u bent, vroegen
wij ons af hoe we ons het eeuwige leven van de heiligen moesten
denken, dat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord
en in geen mensenhart is opgekomen.17 Maar de mond van
ons hart stond wijd open naar de verheven stroom uit uw bron,
de bron van leven die bij u is. Daardoor besproeid, voorzover
we daar ontvankelijk voor waren, richtten we onze gedachten
toch op zoiets groots. 

Augustinus hecht veel belang aan dit tuingesprek. Het negende
boek van de Confessiones verhaalt van Augustinus’ eerste stappen
in het christendom, over de periode van na zijn bekering tot aan
de dood van zijn moeder in 387. Hij spreekt echter nauwelijks over
zijn doopsel en zijn voorbereiding daartoe. Het hoogtepunt van
dit boek is het gesprek dat hij heeft met zijn moeder en de daarop-
volgende dood van zijn moeder. De Confessiones zijn geen strikte
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biografie in de zin dat Augustinus historische feiten overloopt. Zijn
doopsel was binnen het opzet van de Confessiones een feit, en eigenlijk
niet veel meer. Het was de feitelijke uitdrukking van een innerlijke
realiteit. En de Confessiones zijn precies een reisverslag van zijn
innerlijke zoektocht. Augustinus verhaalt er de omzwervingen van
zijn hart, en van belang hiervoor is hoe hij tot zijn bekering kwam
(boek VIII), de ervaring die hij deelde met zijn moeder in Ostia en
de wijze waarop Monnica haar dood aanvaardde (boek IX). Die drie
gebeurtenissen, die drie ervaringen vormden een mijlpaal in het
innerlijk leven van Augustinus, van het zoeken en streven van zijn
hart. De Ostia-ervaring en de dood van zijn moeder zijn een
innerlijke bevestiging van zijn bekering en sterken hem op zijn tocht
doorheen het christelijk geloof, een tocht die hij met zijn bekering
definitief was aangevangen.

De Confessiones willen een les zijn over de relatie tussen God en
de mens, over hoe God aanwezig is in het leven van de mens, over
de werkzaamheid van Gods genade. Twee keer benadrukt Augusti-
nus die genade in de zinnen waarmee hij zijn verslag van de
gebeurtenissen te Ostia inleidt. Zijn moeder stond op het punt te
sterven, echter alleen God wist ‘op Zijn verborgen manier’ wanneer
ze ging sterven. De kennis van Monnica’s nakende dood ligt volledig
in Gods handen, ligt buiten het bereik van de menselijke kennis.
Het feit dat hij en zijn moeder alleen aan dat raam zitten duidt hij
eveneens aan als het resultaat van Gods voorzienigheid. God had
er voor gezorgd dat zij, op dat moment en op die plaats, samen
zaten. God had met andere woorden de ervaring van moeder en
zoon mogelijk gemaakt. Zowel de dood van zijn moeder als wat
ze samen beleefden te Ostia legt hij volledig in de handen van God.

Het was geen gewoon babbeltje over het weer, over politiek,
… Het was een meditatieve dialoog, een contemplatieve tête à tête.
Het was een gesprek waarin, volgens Augustinus’ eigen woorden,
heden, verleden en toekomst samenkwamen toen ze spraken over
het gelukzalige leven van de heiligen. Op het knooppunt van heden,
verleden en toekomst werd de weg naar de Schepper van de tijd,
naar de Tijdloze geopend. 
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Toen Augustinus zich nog niet bekeerd had tot het christendom,
had hij een gelijkaardige religieuze ervaring beleefd in Milaan na
het lezen van enkele boeken van de neo-platonisten (386, Confessiones
VII, 10, 16 ; VII, 17, 23 ; VII, 20, 26). Deze neo-platonisten
hadden Augustinus geleerd om zich af te keren van de wereld, om
het geluk in zijn eigen innerlijke te zoeken en in dat innerlijke God
te vinden. Er zijn gelijkenissen tussen de religieuze ervaring in
Milaan en hier in Ostia: een afstandname van de uitwendige wereld,
een inkeer in de ziel, een doorlopen van de verschillende niveaus
van de werkelijkheid culminerend in een ontmoeten van het
Goddelijke dat slechts een ogenblik duurt. Er zijn echter ook
fundamentele verschillen. De eerste ervaring hielp hem om zich
tot het christendom te bekeren, maar hij had zich op dat moment
nog niet bekeerd. Het was met andere woorden misschien wel een
‘religieuze ervaring’, een ervaring van het hogere, maar het was
zeker nog geen christelijke ervaring. Augustinus had, zoals hij zelf
schrijft, op dat moment niet de nodige christelijke kaders en vooral
de christelijke ingesteldheid (van nederigheid) om de hem geschonk-
en ervaring volledig te begrijpen. In Milaan zag hij God (visueel)
met ‘vrees’ in zijn blik. Ostia was een vreugdevolle aanrakingserva-
ring van de Wijsheid. Een fundamenteel verschil is dat hij de eerste
ervaring alleen en op zichzelf beleefde, de tweede in gemeenschap
met zijn moeder. De eerste ervaring toont dat Augustinus aanvank-
elijk zelf op zoek was en trots op zijn eigen capaciteiten was, dat
hij hij eigengereid was en dacht dat hij volledig op eigen kracht tot
God gekomen was. Gaandeweg leert Augustinus ontdekken dat
dit onmogelijk is, dat hiervoor de ander en de Ander nodig zijn.
Daarom is het juist in de dialoog samen met zijn moeder dat hij
ten volle God kan ervaren. Samen met de ander komt hij tot de
Ander. Augustinus vat deze eerste ervaring op, onterecht zoals hij
later bekent, als een resultaat van zijn eigen denkarbeid en zodoende
als een bewijs van zijn intellectuele superioriteit, als een bevestiging
van zijn totale autonomie - Augustinus denkt zijn leven onafhank-
elijk en volledig zelf te bepalen. Zijn tweede ervaring rekent hij
volledig toe aan God, hij geeft zich vertrouwvol over aan heterono-
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mie - Augustinus bekent dat hij het zelf niet allemaal op zijn eentje
kan, dat hij wezenlijk afhankelijk is van de ander en de Ander. 

In het vervolg van zijn beschrijving legt Augustinus meer precies
de aard van zijn Godservaring uit. Reeds van bij het begin bena-
drukt hij wel dat het niet zo evident is dat de mens, een veranderlijk
schepsel, tot een beleving van God, de onveranderlijke Schepper,
kan komen: “voorzover we daar ontvankelijk voor waren, richtten
we onze gedachten toch op zoiets groots”. De mens is beperkt. De
mens kan bijgevolg zelf niet op eigen kracht tot het goddelijke
komen. Met andere woorden, de mens kan dit niet zonder de genade
van God. Augustinus beschrijft in het vervolg hoe hij en zijn moeder
in aanraking komen met de waarheid. Dat is niet iets wat ze met
eigen werkingskracht, louter met behulp van eigen capaciteiten
verwezenlijkt hebben. Augustinus schrijft dat dat gesprek, dat zal
uitmonden in de ervaring van de Waarheid, van het begin plaats-
vond “in de tegenwoordigheid van de Waarheid” die God is. Vanaf
het begin was God reeds aanwezig. Vanaf de aanvang was het
eigenlijk een gesprek met drie. Meer nog, God als Waarheid en
het Woord, was de de basis die het voor Augustinus en Monnica
mogelijk maakte om waarachtig te kunnen spreken en om in dat
gesprek God op het spoor te (kunnen) komen. Daarom noemt
Augustinus God hier ook “de bron van het leven”, het levengevende
begin van alles.

24

In ons gesprek kwamen we zover dat geen enkel genieten van
onze zintuigen, hoe intens of helder ook in dit aardse licht, ook
maar iets zegt over de heerlijkheid van dat leven, en in vergelij-
king daarmee niet eens het noemen waard is. Toen richtten we
ons nog vuriger op het zijn zelf, en doorliepen stap voor stap
heel de stoffelijke wereld en ook de hemel, vanwaar de zon,
de maan en de sterren hun licht over de aarde uitstralen. In ons
innerlijk gingen we nog hogerop en overdachten en bespraken
en bewonderden uw werken. We gingen binnen in onze geest
en overstegen die, en kwamen in het land van onuitputtelijke
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overvloed18 waar u Israël voor altijd tegoed doet met het voedsel
van de waarheid.19

Het leven daar is de wijsheid door wie alles tot stand komt wat
is, wat geweest is en wat zal zijn. Zelf is zij niet in wording, ze
is zoals ze was en altijd zal zijn. Want in haar is geen ‘geweest
zijn’ of ‘zullen zijn’, in haar is er alleen zijn, want ze is eeuwig.
En geweest zijn is niet eeuwig, zoals ook zullen zijn niet eeuwig
is.

En terwijl wij over deze wijsheid praatten en naar haar verlang-
den raakten we haar heel even aan, met een volle slag van ons
hart. Wij zuchtten diep en lieten de eerstelingen van de Geest
daar gebonden achter.20 We kwamen terug bij het geluid van
onze eigen mond, waar elk woord een begin heeft en een einde.
En wat voor overeenkomst heeft dat met uw Woord, onze Heer,
dat zonder te verouderen in zichzelf blijft en alles vernieuwt?21

De religieuze ervaring die Augustinus en Monnica meemaken,
gebeurt in verschillende stappen. Zoon en moeder doorlopen de
stoffelijke wereld, stap voor stap overstijgen ze die. Augustinus geeft
toe dat het aardse leven, het lichamelijke zijn mooie, heerlijke,
genietbare en genietenswaardige kanten heeft. Maar Augustinus
wil nog een stap verder gaan. Heel filosofisch zegt hij dat hij
overstapt van de zijnden naar het zijn zelf: hij stapt over van de
bestaande dingen naar hun eigenlijke bestaansgrond. Augustinus
en Monnica overstijgen de schepping en komen zo op het spoor
van de Schepper. Het afstand nemen van het lichamelijke, het
materiële, het stoffelijke, het zintuigelijke gaat gepaard met een
inkeerbeweging. Ze nemen afstand van de uiterlijke werkelijkheid.
Ingekeerd in zichzelf komen ze tot waar begrip van de aardse
werkelijkheid, komen ze tot inzicht dat de aarde Gods schepping
is. 

Ingekeerd in hun eigen zelf ontdekken ze God. De verschillende
stappen in deze specifieke beleving komen overeen met de verschil-
lende stappen in Augustinus’ bekeringsverhaal in het algemeen.
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Bekering houdt volgens Augustinus een drievoudige beweging in:
een afwending van het lagere (het wereldse, het aardse), een
omwending die tegelijk een inwending is en een toewending naar
het hogere (God). Augustinus beschrijft in de Confessiones hoe die
bekeringsbeweging bestaat uit drie momenten, drie stadia, drie
fasen. 1. Uiterlijk: Augustinus stelt vast dat God niet te vinden is
in de buitenwereld, in het uiterlijke, in alles wat zich buiten en rond
de mens afspeelt. God is niet te vinden in het materiële, in het
lichamelijke. 2. Innerlijk: Die vaststelling doet Augustinus in zichzelf
keren. Binnen in zijn eigen wezen, in zijn denk- en gevoelswereld,
gaat hij op zoek naar geluk en de waarheid. Aangezien God niet
buiten te vinden is, moet Hij wel binnen te vinden zijn. Augustinus
begint een innerlijke zoektocht naar God. Augustinus omschrijft
dit heel kernachtig: ‘Jij was binnen en ik was buiten’ (Confessiones
X, 27, 38). ‘God is innerlijker dan mijn meest innerlijke’ (Confessiones
III, 6, 11). 3. Het hogere, de hoogste: Tijdens en via die innerlijke
zoektocht ontdekt Augustinus het hogere, namelijk dat God zich
binnen in de mens bevindt. Binnen zichzelf, in het binnenste van
de mens, is God te vinden. De Ostia-ervaring is eveneens opge-
bouwd volgens deze drievoudig beweging. Meer nog, we kunnen
stellen dat wat Augustinus te Ostia beleefde het culminatiepunt
is van heel dit bekeringsproces: afwending, interiorisering en
opstijging vinden daar hun (voorlopig) hoogtepunt in de ervaring
van God. 

Wat opvalt aan wat men gewoonlijk de ‘extase van Ostia’ noemt
is de vluchtigheid van het toppunt van de contemplatie. Augustinus
verhaalt hoe hij met zijn moeder in een gesprek over het eeuwige
leven kwam tot een aanraken van God. Dat was echter een heel
kortstondig moment, het tijdsverloop van een zucht, van één
hartslag. Zo schrijft hij in Enarationes in Psalmos 47, 7-1022 dat we
in dit leven soms iets vatten van het huis van God, we iets raken
dat boven onze ziel uitgaat, iets onveranderlijks kunnen zien, hoewel
dit slechts in het voorbijgaan en kortstondig is. Dit sluit aan bij wat
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Augustinus voorheen schreef over de beperkte menselijke capaciteit
van de mens om God te ervaren – ‘voor zover we daar ontvankelijk
voor waren’. Als mens zijn hij en Monnica slechts in beperkte mate
– als eindige wezens – in staat om de oneindige God te ervaren.
Augustinus formuleert hier heel uitdrukkelijk dat God eeuwig,
onvergankelijk, onveranderlijk is. Zolang de mens – vergankelijk
en tijdelijk – nog op aarde is, kan de mens God slechts ervaren op
een voorbijgaande wijze. Het tijdloos ‘genieten van God’ is
gereserveerd voor het leven na dit leven, na deze aarde. De tijdelijke
mens kan God, die tijd en ruimte overstijgt, slechts op een tijdelijke
manier ervaren. Omwille van het wezenlijk verschil tussen mens
en God, het verschil tussen schepsel en Schepper, blijft er ook een
wezenlijke afstand tussen de ziel en God. Monnica en Augustinus
raken de Wijsheid aan, het is geen grijpen of gegrepen worden,
en het is bovendien een heel momentaan aanraken. Moeder en zoon
worden niet opgeslikt door God, ze worden niet verslonden door
hun ervaring. 

Het gesprek van Augustinus en zijn moeder over het het leven
van de heiligen bracht hen naar het hemelse land van oneindige
overvloed, de plaats die het genoegen van het lichamelijke overstijgt.
Ze overstijgen de lichamelijke dingen en reiken naar de hemel. Door
in zichzelf in te keren stijgen ze steeds hoger. Ingekeerd in zichzelf
stijgen ze steeds hoger op in hun innerlijke totdat ze in dat innerlijke
God ontmoeten. Ze overstijgen uiterlijk al het geschapene tot ze
zelfs innerlijk hun eigen verstand overstijgen en daar treffen ze de
Schepper, de Wijsheid aan. Binnen in zichzelf overstijgen ze het
uiterste en hoogste van hun eigen ziel en naderen tot God. Anders
gezegd, binnen het hoogste van zichzelf komen ze in contact met
God. Dat meest innerlijke en hoogste van de mens, daar waar God
in de mens woont, wordt door Augustinus aangeduid met de term:
‘de eerstelingen van de geest’. De menselijke ziel ontmoet God:
primitiae spiritus. Gelijkaardig hiermee is de uitdrukking os cordis,
de mond van het hart (IX, 10, 23), waarmee hij zijn beschrijving
van de Ostia-ervaring opent. Deze hoogste functie, plaats, act van
het intellect, die de hoogste Waarheid intuïtief kan aanvoelen, wordt
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door Augustinus dikwijls aangeduid met de technische term van
acies mentis.23 ‘De eerstelingen van de geest’, ‘de mond van het hart’
duiden de ontmoetingsplaats tussen God en mens aan, daar waar
Augustinus God ervaarde als de Schepper en Vernieuwer van zijn
leven. Ook hierin drukt Augustinus zijn aanvoelen van God als
genade uit. God is de Schepper, schenkt de mens het leven. Het
blijft echter niet bij dit begin. Diezelfde God is ook de Vernieuwer
van het menselijk leven, staat de mens voortdurend bij, herschept
de mens steeds weer opnieuw.

Augustinus’ Ostia-ervaring is niet zomaar eenmalig, zonder
gevolgen: ‘de eerstelingen bleven daar gebonden achter’. Deze
expliciete ervaring van het eeuwige leven legde in Augustinus een
levenslang verlangen naar God en gaf hem een gelovige hoop dat
dit eenmaal realiteit zou worden. Meer nog, het leerde hem dat de
mens eigenlijk altijd al in God woont en God in de mens, ofschoon
de volledige ervaring van die wederzijdse inwoning pas ten volle
na het aardse bestaan van de mens geschiedt. Waar het schip van
Augustinus in de toekomst ook naar zal uitvaren, hij heeft zijn
definitieve thuishaven en ankerplaats gevonden in God.

25

En we zeiden tegen elkaar: Als de onrust van je lichaam stilvalt,
als elk beeld stilvalt van de aarde, de wateren en de lucht, als
de hemel stilvalt en ook de ziel stil bij zichzelf is, niet meer in
gedachten bij zichzelf is en boven zichzelf uitstijgt, als dromen
en gezichten stilvallen, als alle taal en teken zwijgt, en ook alles
dat gebeurt door voorbij te gaan volledig stilvalt voor je - zou
je ernaar luisteren, dan zeggen al deze dingen: Nee, wij hebben
onszelf niet gemaakt, maar die ons gemaakt heeft blijft tot in
eeuwigheid - als ze dat zeggen en dan stilvallen (zo hebben ze
ons oor geopend voor hun maker) en als hij dan spreekt, hij
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alleen, niet via al deze dingen, maar door zichzelf, en als wij
zijn woord horen, niet door het woord van een mens of de stem
van een engel24, niet door een stem uit de wolk25 of het raadsel
van een gelijkenis26, maar hemzelf, degene die wij in al deze
dingen beminnen, als wij hem zouden horen, los van al deze
dingen, zo, zoals wij nu naar hem uitstaan27 en met een flits van
ons denken de eeuwige wijsheid aanraken die boven alles uit
blijvend is28; als dit zou kunnen aanhouden en al het andere
schouwen van lagere aard weg zou vallen, en als dit ene dan
de ziener zou wegrukken en in zich opnemen en wegbergen in
de innerlijke vreugde, is het eeuwige leven dan niet zoiets als
dit moment van bevatten, waar wij naar hunkerden! Is dit dan
niet: Ga binnen in de vreugde van je Heer?29 En wanneer komt
dat? Is dat niet wanneer we allemaal opstaan, maar niet
allemaal van gedaante veranderen?30

“Onrustig is mijn hart todat het rust vindt u, mijn God”
(Confessiones I, 1, 1). Met deze belijdenis heft Augustinus zijn
Confessiones aan. Hier in Ostia bevestigt zijn eigen ervaring dit. Pas
als de ziel stil wordt, kan de ziel God horen. De wereld rondom
verandert snel, verandert voortdurend. Mensen moeten voortdurend
beslissen tussen een veelheid van keuzes. Volgens Augustinus is
het onmogelijk om in die veelheid, snelheid en veranderlijkheid rust
te vinden, om God te vinden. Pas in innerlijke rust kan de mens
openstaan voor God en in God rust vinden. Juist door niet aards
gericht te zijn, door niet ik-gericht te zijn, maar de blik op God
te richten, ontdekt de mens dat de aarde en de mens schepping van
God zijn en zodoende van God spreken. Door stil te worden, komt
de mens er toe om naar de echte stem van de schepping te luisteren,
en dat is de stem van de Schepper die doorklinkt in het werk van
Zijn handen. In de menselijke stilte kan Gods stem gehoord worden.
Augustinus en Monnica zijn in gesprek. In dat gesprek speuren ze
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31
 Confessiones X, xl, 65

de grond van de schepping na en zodoende overstijgen ze hun
gesprek en hun eigen woorden en worden ze aangesproken door
het Woord dat God is. In hun dialoog komen ze tot het inzicht dat
de schepping verwijst naar God, teken is van God. Vervolgens
overstijgen ze dit inzicht: ze raken God zelf, onbemiddeld en
rechtstreeks. Ze raken God nu niet meer gemedieerd via de
schepping, maar komen in contact met de Wijsheid zelf als de bron
en de vervulling van alles wat bestaat. 

Augustinus beseft dat hij dit nooit meer zal meemaken in dit
leven. Na deze hoogste ervaring van het Woord zelf keert hij terug
naar de concrete stemmen van hem en zijn moeder. Die terugkeer
naar de contingentie, naar de veranderlijkheid beschouwt hij niet
als een terugval, als een verlies. Hij beseft immers het blijvend
verschil tussen het goddelijke en het lichamelijke. Nee, eerder
beschouwt hij die terugkeer als een kentering in zijn gelovige leven,
als een versteviging van een levenslang verlangen. Even verder in
de Confessiones komen er een tweetal zinnen waarin Augustinus zijn
ervaringen van contemplatie beschrijft en de terugval die hij na die
ervaring telkenmale meemaakt : “In u kom ik uit mijn verstrooiing
tot eenheid, en er is niets in mij dat zich aan u onttrekt. En soms
brengt u mij tot een ongewone ervaring, een innerlijke zoetheid
die ik niet ken. Als dit in mij tot zijn volheid kwam - ik zou niet
weten wat het is, alleen dat het niet van dit leven is. Maar dan val
ik terug in mijn nu, onder al mijn lasten die mij verlammen, en dan
ga ik weer helemaal op in de dingen van alledag, die mij in hun
greep houden.”31 Of Augustinus hier ook mystieke ervaringen –
al dan niet vergelijkbaar met wat hij te Ostia beleefde – beschrijft,
is onderwerp van zware discussies.

Het feit dat hij terugkeert, toont nogmaals dat hij in deze
ervaring niet opgeslokt is door God. Dat hij terugkeert naar het
gesprek met zijn moeder toont ook dat hij en zijn moeder in deze
ervaring niet met elkaar versmolten zijn. Ze stonden samen, maar
afzonderlijk, voor God. Ze behielden hun eigenheid, integriteit,
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individualiteit binnen deze ervaring. De terugkeer bevestigt opnieuw
dat deze vreugde-ervaring op aarde niet van blijvende aard is, dat
dit slechts het geval zal zijn na de verrijzenis “wanneer we allemaal
opstaan, maar niet allemaal van gedaante veranderen”. 

26

Dit is wat ik gezegd heb, wel niet precies zo, of met dezelfde
woorden. Maar u weet het, Heer, dat toen wij op die dag zo
met elkaar spraken en deze wereld met al wat hij aan moois
te bieden heeft, in dit gesprek voor ons zijn glans verloor, dat
ze toen zei: Jongen, wat mij betreft, dit leven heeft mij niets meer
te bieden. Wat doe ik hier nog en waarom ben ik hier nog? Ik
weet het niet. Ik heb hier niets meer te verwachten. Voor één
ding wilde ik nog blijven leven, namelijk om jou als katholiek
christen te mogen zien voor ik zou sterven. En die wens heeft
God meer dan volledig in vervulling laten gaan. Want ik mag
ook nog meemaken dat je alle aardse geluk hebt opgegeven
en nu zijn dienaar bent. Wat doe ik hier dan nog?

Monnica wilde aanvankelijk van haar zoon drie dingen: Augusti-
nus als de vader van haar kleinkinderen, met een professionele
carrière in een maatschappelijk gunstig huwelijk, bekeerd tot het
christendom. Op het moment van haar verblijf in Ostia heeft ze
dit verlangen uitgezuiverd. Haar enige wens was dat Augustinus
christen was. Na zijn bekering in Milaan is Monnica’s diepste
verlangen vervuld. Daarom beschouwt ze haar aards werk ook als
afgelopen. Nu ze Augustinus in Christus kan beminnen, is ze klaar
om de eeuwigheid binnen te treden. Haar religieuze ervaring te
Ostia bevestigde dit: Augustinus heeft zich bekeerd en ze heeft God
ontmoet. Vanaf nu had de wereld volledig geen betekenis meer
voor haar. Vijf dagen later werd ze ziek en stierf kort daarna. De
religieuze ervaring met haar zoon verdiepte haar geloof. Ofschoon
ze vroeger had aangegeven in Afrika te willen sterven, voorberei-
dingen had getroffen om begraven te worden naast haar echtgenoot
Patricius, zegt ze op haar ziekbed tot Augustinus dat dit nu totaal
irrelevant voor haar is. Ze heeft er geen problemen mee in Italië
te sterven en daar begraven te worden, als Augustinus maar voor
haar bidt. Na haar ervaring van het goddelijke (transcendentie),
verwerpt ze al de aardse bezorgheden zoals de keuze van een
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begraafplaats (immanentie). Monnica is klaar voor een andere reis,
haar echte vaderland is niet het Noordafrikaanse Thagaste meer,
maar het hemelse Jeruzalem. Monnica had rust gevonden in God
en nam zodoende vrede met haar dood, liet zich niet meer onrustig
maken door haar vroegere verlangen om het graf met haar man
te delen. Zoals ze zelf in Ostia had ervaren, overstijgt het hemelse
en het eeuwige geluk alle vormen van aardse geluk – zoals het
hebben van een mooie begraafplaats – en maakt dit het aardse geluk
zelfs helemaal overbodig en zinloos.

Verdriet overviel Augustinus na het overlijden van zijn moeder.
Dit is de tweede keer in de Confessiones dat we een rouwende
Augustinus zien. Toen hij pas professor geworden was, was een heel
dierbare vriend van hem gestorven. Het verdriet omwille van de
dood van die vriend kwelde hem in die mate dat hij uiteindelijk
Carthago moest verlaten omdat alles hem daar aan zijn overleden
vriend herinnerde (Confessiones IV, 4, 7 – IV, 12, 19). Het rouwpro-
ces omwille van zijn overleden vriend, in de periode voor zijn
bekering, verschilt met zijn verdriet voor de dood van zijn moeder,
dat getekend wordt door zijn aanvaarding van het christelijk geloof.
Augustinus geeft in zijn Confessiones aan dat hij aanvankelijk de
verkeerde visie op vriendschap had: een vriendschap die niet in het
teken van God stond, een louter intermenselijke verhouding van
gezamelijke interesses. Meer nog, hij vergat niet enkel God in die
relatie maar hij stelde zijn vriend in de plaats van God. Hij had zijn
vriend lief zoals hij eigenlijk God had moeten liefhebben. Daarom
maakte het verlies van die vriend hem ontroostbaar. Hij beschouwde
de dood als het definitieve einde van zijn vriend. Later, toen
Augustinus de Confessiones schreef, besefte hij dat dit nog geen ‘echte’
vriendschap was: een vriendschap geschonken door God. Hierin
ligt het verschil met zijn beleving van rouw en verdriet omwille
van zijn moeder. Hij geeft toe dat hij zijn moeder ook miste. De
scheiding deed hem net als bij zijn vriend veel pijn – zeker nu zijn
moeder zo betekenisvol in zijn leven geworden was. Het verschil
echter is dat hij zijn moeder bemint in God. Dat liet hem toe om
zijn verdriet aan God toe te vertrouwen, met zijn tranen in God
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rust kon vinden. Dat had hij samen met zijn moeder in Ostia
geleerd: overgave en genade. Dit genadekarakter duidt Augustinus
trouwens ook aan wanneer hij zegt zich niet meer de precieze
woorden te herinneren van het gesprek met zijn moeder, maar dat
God dit wel weet. Enerzijds herhaalt hij zodoende zijn vaststelling
dat wat daar gebeurde niet in de menselijke taal uit te drukken is,
de menselijke taal overstijgt. Anderzijds, door ons te vertellen dat
God zich wel de precieze verwoording van dat gesprek zal herinne-
ren, legt hij dit gesprek opnieuw in de handen van God.

Theoretisch luik

De animae quantitate XXXIII, 70-76

De meest bestudeerde teksten uit Augustinus’ oeuvre in de
context van mystiek worden dikwijls onderverdeeld in twee
categorieën: de autobiografische (waarin Augustinus eigen ervaring-
en verhaalt) en de programmatische (waarin hij eerder systematische
en theoretische uiteenzettingen geeft over contemplatie, het
schouwen van God en mystiek, het ervaren van God). Augustinus
beschrijft (hoogst waarschijnlijk) zijn eigen ervaringen in Confessiones
VII, x, 16; VII, xvii, 23; VII, xx, 26; IX, x, 23-25; X, xl, 65 en
Enarrationes in Psalmos 134, 6. De tweede categorie bevindt zich
hoofdzakelijk in de vroege werken van Augustinus en zetten het
programma voor de opstijging van de ziel uiteen: De ordine II, xi,
30 – xx, 53; De animae quantitate XXXIII, 70-76; De musica VI;
en de volledige De vera religione. Deze teksten kunnen eventueel
een analyse zijn van Augustinus’ eigen ervaringen, maar ze zijn niet
expliciet autobiografisch, ofschoon ze wel in dezelfde stijl en
woordenschat als de autobiografische teksten zijn geschreven.

Een tekstfragment dat systematisch terugkomt in iedere
behandeling van de vraag of Augustinus ergens in zijn geschriften
een eigen mystieke ervaring beschrijft of meer algemeen een uiting
van mystieke theologie geeft, is De animae quantitate XXXIII, 70-76.
Zo beschouwt Cuthbert Butler bijvoorbeeld deze tekstpassage als
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 Retractationes I ,8 vat kort de inhoud van De animae quantitate samen. Augustinus

schreef een dialoog met volgende vragen over de anima: “id est, unde sit, qualis sit,
quanta sit, cur corpori fuerit data, cum ad corpus venerit qualis efficiatur, qualis
abscesserit.”� Dit doet hij: “ut eam, si possemus, ostenderemus corporalis quantitatis
non esse, et tamen magnum aliquid esse […]” (CCL 57, 21-33).
Evodius was afkomstig uit Thagaste en ontmoette Augustinus in 387 in Italië na
Augustinus’ doop. Op dat moment was Evodius zelf reeds een gedoopte christen. De
animae quantitate en De libero arbitrio stellen een gesprek voor tussen Augustinus en
Evodius. 
34
 De animae quantitate XXXIV, 77�: ‘animae vis ac potentia’ (CSEL 89, 225).

De animae quantitate XXXV, 79�: ‘animae potentia’ (CSEL 89, 228).
35
 Augustinus vat het even later kernachtig samen: De animae quantitate XXXV, 79:

Ascendentibus igitur sursum versus primus actus, docendi causa dicatur animatio,
secundus sensus, tertius ars, quartus virtus, quintus tranquillitas, sextus ingressio,
septimus contemplatio. (CSEL 89, 228.)
36

 De animae quantitate XXXIII, 70: quonam ille modo, quid anima in corpore valeret,
quid in seipsa, quid apud deum […]. (CSEL 89, 217.)
37

 De animae quantitate XXXIII, 70 […] corpus hoc terrenum atque mortale praesentia
sua vivificat […]. (CSEL 89, 218.)

“the nearest approach to a formulation of mystical theology.”32

Augustinus schreef dit traktaat in Rome, na zijn doop, vermoedelijk
in 388. Het is een dialoog met Evodius, de latere bisschop van
Uzalis, met als oogmerk deze laatste aan te tonen dat de ziel,
ofschoon ze geen lichamelijk kwantiteit bezit, toch een grote realiteit
is.33 De grootheid van de ziel bevindt zich immers niet in een
tijdelijke of ruimtelijke uitgebreidheid, maar in haar kracht en
macht, haar potentia.34

Er zijn zeven niveaus of graden - Augustinus spreekt van gradus
- in de kracht (potentia) van de ziel.35 De eerste drie onthullen de
kracht van de ziel in het lichaam, de volgende twee zijn de kracht
van de ziel met betrekking tot zichzelf, de laatste twee zijn de kracht
in de aanwezigheid bij God.36

Op de eerste plaats komt de levensgevende kracht.37 Deze
voorziet in en onderhoudt het leven. Deze kracht heeft de mens
gemeen met de planten. 

De volgende gradus, die hoger ligt dan de eerste daar Augustinus
Evodius oproept tot ‘ascende’ (‘stijg op’), is die van de lichamelijke
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 De animae quantitate XXXIII, 71 […] ascende itaque alterum gradum et vide quid

possit anima in sensibus […]. (CSEL 89, 218.)
39

 De animae quantitate XXXIII, 72: ‘adtollere’ (CSEL 89, 220.)
40

 De animae quantitate XXXIII, 73: ‘suscipe’ (CSEL 89, 220.)
41

 De animae quantitate XXXIII, 73�: Hinc enim anima se non solum suo, si quam
universi partem agit, sed ipsi etiam universo corpori audet praeponere, bonaque ejus
bona sua non putare, atque potentiae pulchritudinique suae comparata discernere atque
contemnere et inde, quo magis se delectat, eo magis sese abstrahere a sordibus totamque
emaculare ac mundissimam reddere et comptissimam reddere […]. (CSEL 89, 220-221.)

sensatie.38 Dit is het niveau van de zintuiglijke waarneming: tastzin,
zicht, gehoor, reuk, smaak. De seksuele voortplanting en de zorg
voor het nageslacht evenals de memoria (herinnering, geheugen) in
de zin van een bepaalde gedragsgewoonte en levenspatroon,
bevinden zich ook in deze graad, die de mens deelt met de dieren.
De eerste twee niveaus zijn met andere woorden de levensgevende
en sensitieve (zintuigelijke) functies, verbonden met het lichaam,
respectievelijk gemeen aan de vegetatieve (plantaardige) en animale
(dierlijke) sferen van de schepping.

Daarboven39 liggen kunst en wetenschap, waarvan Augustinus
veel voorbeelden opsomt. Hier bevindt zich tevens de abstraherende
memoria, de capaciteit om zich iets voor de geest te halen, zich iets
te herinneren zonder hierbij iets concreets nodig te hebben. Kortom,
dit is de plaats van de menselijke intellectuele vermogens. Dit derde
niveau is enkel eigen aan de mens, aan de rationele ziel, echter
behorende zowel aan geleerde en/of goede mensen als aan ongeleer-
de en/of slechte mensen. 

Nu kan de mens opstijgen40 naar de vierde gradus alwaar volgens
Augustinus het goede en lovenswaardige pas begint. Het is de stap
van de deugd, meer bepaald van de purificatie, de zuivering. De
ziel maakt zich los van het wereldse, reinigt zich van elke wereldse
smet en trekt zich terug in zichzelf. Dan pas beseft de ziel dat het
goed van de wereld niet haar goed is en kan ze haar eigen schoon-
heid onderscheiden van die van de wereld en deze laatste zelfs
minachten.41 Wanneer dit gebeurt verdwijnt de vrees voor de dood.
Augustinus benadrukt dat deze reinigingsactiviteit een labor
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 De animae quantitate XXXIII, 74: In hoc gradu omnifariam concipit, quanta sit�;

quod cum conceperit, tunc vero ingenti quadam et incredibili fiducia pergit in Deum,
id est, in ipsam contemplationem veritatis, et illud, propter quod tantum laboratum
est, altissimum et secretissimum praemium. (CSEL 89, 222.)
43

 De animae quantitate XXXIII, 75 : Sed haec actio, id est adpetitio intelligendi ea,
quae vere summeque sunt, summus aspectus est animae, quo perfectiorem, meliorem
rectioremque non habet. (CSEL 89, 222.) 
Hoe moet ‘rectior’ hier vertaald worden? Als comperatief van rectus kan het betekenen:
‘dat wat meer goed, meer juist, meer correct is’. Verleidelijk is het om te opteren voor
de vertaling: het meer/meest rechtstreekse, wat een onmiddelijkheid en directheid zou
impliceren. Die vertaling gaat misschien te ver en is niet ondersteund door andere
tekstuele elementen.

(inspanning, werk, arbeid) is. Evenwel is het enkel dankzij de hulp
van Gods rechtvaardigheid dat de mens daar zal in slagen. 

Wanneer de ziel gezuiverd is van elke smet, bezit de ziel zichzelf,
is de ziel in zichzelf aanwezig. Dit is het vijfde stadium: de staat
van constante en volgehouden zuiverheid, rust, stabiliteit. Nu beseft
de ziel volledig haar eigen grootheid. Eénmaal de ziel dat begrepen
heeft, beweegt ze zich vertrouwvol naar God, naar de contemplatie
van de waarheid, naar de hoogste en meest verborgen beloning voor
al haar werken.42

Dit verlangen om te kennen en weten wat het meest ware en
het beste is, is de hoogste, meest perfecte en de ‘rechtste’ visie van
de ziel.43 Dit is de zesde graad: de vooruitgang naar God. Zonder
in te gaan op wat ‘visie’ betekent voor Augustinus, daar zijn vele
studies naar verricht, moet er toch op gewezen worden dat
Augustinus hier spreekt van aspectus, aanblik, blik, resultaat van
het menselijk gezichtsvermogen. De menselijke ziel is blijkbaar
capabel om het goddelijke te aanschouwen. Dit visuele aspect wordt
door volgend woordgebruik versterkt: de ogen van de ziel richten
zich op datgene wat te zien is. In deze context wordt de waarheid
gelijkgeschakeld met lux (licht) en de onwaarheid met tenebrae
(duisternis, nacht). Wanneer de contemplatiepoging te vroeg
gebeurt, dan wordt de onreine ziel teruggeslagen door het licht van
de waarheid. Weerom is de goddelijke hulp onontbeerlijk om tot
dit stadium te komen. 
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 Dit suggereert een meer permanent karakter dan het eerder vluchtige karakter van

de Ostia-ervaring (Confessiones IX, x, 24-25; CCL 27, 147-148). 
45
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Paulus. Ook in de latere geschriften komt de positie terug dat een visie van God hier
op aarde te bereiken is door ten minste enkelen (Mozes en Paulus). Daarvoor vindt
Augustinus bevestiging in de Schrift. Wel zal hij later ontkennen dat die aardse visie
van God even permanent is als de hemelse. TESKE, R. J., St. Augustine and the Vision
of God, in VAN FLETEREN, F. (ed.), Collectanea Augustiniana - Augustine - Mystic and
Mystagogue, Washington D.C./Baltimore 1994, 287-308, 289. VAN BAVEL, T., Als
je hart bidt … Augustinus’ leer over het gebed, Leuven 2001, 190-193.
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 De animae quantitate XXXIII, 76: Jamvero in ipsa visione atque contemplatione
veritatis, qui septimus atque ultimus animae gradus est� neque jam gradus, sed quaedam
mansio, quo illis gradibus pervenitur, quae sint gaudia, quae perfructio summi et veri
boni, cujus serenitatis atque aeternitatis afflatus, quid ego dicam�? Dixerunt haec,
quantum dicenda esse judicaverunt, magnae quaedam et incomparabiles animae, quas
etiam vidisse ac videre ista credimus. (CSEL 89, 223.)
47
 Dit zevende niveau “ is not so much a step (gradus) as an abode (mansio) and as such

it anticipates that which the blessed will enjoy in eternity.” TESKE, R. J., o.c., 288-289.
48

 De animae quantitate XXXIII, 76: Tanta autem in contemplanda veritate voluptas
est, quantacumque ex parte eam quisque contemplari potest, tanta puritas, tanta
sinceritas, tam indubitanda rerum fides, ut neque quicquam praeterea scisse se aliquando
aliquis putet, cum sibi scire videbatur�, et quo minus impediatur anima toti tota
inhaerere veritati, mors, quae antea metuebatur, id est ab hoc corpore omnimoda fuga
et elapsio, pro summo munere desideretur. (CSEL 89, 225.)

Tot slot, in die visie en contemplatie van de waarheid, komt de
ziel tot de zevende en hoogste stap. Het is eigenlijk geen gradus
maar eerder een verblijfplaats (mansio) waar alle voorgaande stappen
naartoe leidden. De term mansio suggereert een permanent
karakter.44 De vreugde van het genieten van het hoogste en
waarachtige goed is aan ons meegedeeld door bepaalde grote en
onvergelijkbare zielen45, voorzover ze het goed beoordeelden dit
te zeggen.46 De voorgaande niveaus zijn eigen aan de mensheid en
lijken voor Augustinus ook haalbaar voor de (meeste) mensen: de
ervaring van rede, purificatie, morele goedheid en een benadering
van de hoogste waarheid. Het laatste niveau echter schijnt in de
redenering van Augustinus niet zo algemeen menselijk te zijn. Het
vervolg van de tekst leert dat zich hier een eschatologische draai
bevindt.47 Het zevende niveau is dat van de contemplatie van God,
voorzover de mens (in dit aardse leven) God kan contempleren.48
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 Augustinus’ denken heeft iets holistisch: alles is met alles verbonden. Hier is

bijvoorbeeld het thema van contemplatio met het thema van fruitio (de genieting)
verbonden, daar beiden met de mens als onderwerp (subject) enkel God als voorwerp
(object) mogen hebben (de mens mag alleen maar genieten van God, de mens mag
van niets anders genieten). Augustinus maakt een onderscheid tussen uti (gebruiken)
en frui (genieten). Augustinus stelt dat de mens op aarde alleen maar van God mag
genieten, terwijl al de rest gebruikt moet worden. Toch laat Augustinus in sommige
teksten toe dat de mens geniet van zijn medemens en van aardse dingen. Dat ‘aards
genieten’ moet dan verstaan worden als een inchoatieve anticipatie op het genieten
(door de mens) van God in het hiernamaals: het aardse en de medemens mag enkel
genoten worden in de mate dat dit genieten doorverwijst naar het genieten van God.
Die betekenis van een tijdelijke en aardse voorafname van het eeuwige en hemelse heeft
contemplatio/visio Dei hier ook.
50
 Augustinus verklaart hier dat zij die spotten met de leer van de incarnatie en de

maagdelijke geboorte als domme kinderen moeten beschouwd worden. Augustinus
expliciteert het zelf niet, maar hij heeft hier de neoplatonici voor ogen.
51
 Gerald Bonner past dit schema uit De animae quantitate XXXIII toe op de passage

uit de Confessiones VII, xvii, 23 (CCL 27,107), waar Augustinus de extase-ervaring
beschrijft die hij te Milaan vóór zijn bekering meemaakte. Chronologisch komen de
eerste zes gradi daar in voor. Bonner merkt echter op dat Augustinus in die autobiografi-
sche beschrijving het hier beschreven zevende stadium niet bereikte. BONNER, G.,
o.c., 130.

Hoewel Augustinus aanhoudt dat de visie op waarheid in dit leven
slechts partieel en anticipatief kan zijn, getuigt hij toch van het
(neoplatoonse) vertrouwen dat perfectie hier op aarde ook mogelijk
is door te gewagen dat sommige zielen wel op aarde capabel waren
tot die contemplatie.49

In de slotexhoratie die Augustinus schrijft als conclusie bij de
zeven graden, benadrukt hij nogmaals dat de menselijk ziel dit alles
enkel kan bereiken met Gods hulp, gevoed door de bemiddeling
van de Kerk die ons de geloofswaarheden aanreikt met Christus
als voorbeeldgevend model.50

Voorlopige conclusies bij De animae quantitate XXXIII, 70-76

Of Augustinus in deze tekstpassage een eigen beleving analyseert,
is op basis van de tekst niet uit te maken.51 De volgende vraag die
dient gesteld te worden is of Augustinus een mystieke ervaring in
het algemeen beschrijft. Butler twijfelt er niet aan dat deze passage
“unquestionably describes the act of religious contemplation and
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55
 In de Confessiones vermeldt Augustinus drie extatische ervaringen, waar steeds sprake

is van een opstijging volgens diverse stappen, voorafgegaan door een voorbereiding
en (grotendeels) gebaseerd op eigen werkkracht. Bonner merkt hierbij op dat: “The
three experiences of Milan and Ostia have in common a sudden and instantaneous

the mystic experience.”52 Die conclusie durf ik niet boudweg
overnemen. Daarvoor wil ik eerst een aantal elementen uit De
animae quantitate evalueren. Als toetssteen neem ik de omschrijving
van mystiek door Albert Deblaere: een onmiddellijke en passieve
ervaring van Gods tegenwoordigheid.53 Paul Mommaers geeft een
gelijkaardige beschrijving: “Een mysticus is iemand die op overwel-
digende wijze de tegenwoordigheid ervaart van iets dat hemzelf
overstijgt en veel werkelijker is dan al hetgeen men doorgaans als
werkelijk aanziet.”54

Zeker is het tekstfragment uit De animae quantitate niet louter
een beschrijving van een reflectieve beschouwing. Augustinus
spreekt over ‘zien’ en ‘genieten’. Dat beperkt zich met andere
woorden niet tot een intellectuele redenering. Het gaat in essentie
over een ervaring van de waarheid die totaal anders is dan de aardse
wereld. Op het eerste zicht lijkt Augustinus pretentieus: enkel
dankzij de actie van de ziel en zonder goddelijke genade wordt op
eigen kracht God bereikt. Een aandachtige lezer merkt echter op
dat Augustinus schrijft dat de ziel dat niet kan zonder hulp, met
name zonder bijstand van God, de Kerk en Christus. Daarenboven
suggereert Augustinus in de behandeling van het laatste niveau
dat die ervaring ons meegedeeld is door anderen. Dus het contact
met het goddelijke is gemedieerd. Dit gaat echter niet in tegen de
‘onmiddellijkheid’ van de hier gehanteerde definitie van een
mystieke ervaring. Geen enkele (christelijke) mysticus beweert dat
hij zonder mediatie van God, Kerk, Christus tot de mystieke
ervaring komt. Er behoort immers een evenwicht tussen eigen
activiteit en passieve ontvankelijkheid te zijn. ‘Onmiddellijk’ staat
echter voor ‘direct’ en ‘niet voorbereid’55. Augustinus’ analyse volgt
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apprehension of reality, accompanied by a feeling of joy and happiness, such as have
been recorded by believers of all religions and none, by the devout, by the unbelieving
and by the indifferent.” BONNER, G., o.c., 135.
56
 Augustinus zal later veel over liefde schrijven. Augustinus gebruikt verschillende

metaforen om de liefde aan te duiden. Zo spreekt Augustinus over de liefde als pondus
(gewicht) (Confessiones XIII, IX, 10; CCL 27, 246-247), pennae (vleugels) of alae (zeilen)
(Enarrationes in Psalmos 103, 1, 13; CCL 40, 1487), viscum (vogellijm) (Enarrationes in
Psalmos 140, 2; CCL 40, 2026) en pedes (voeten) (Sermo 344,1; PL 39, 1512). Deze
fysische metaforen symboliseren de diverse bewegingaspecten van de liefde. Ook in
de context van de opgang van de ziel naar God spreekt Augustinus soms niet zozeer
over een intellectuele zoektocht maar over een reis van liefde. (Zie de hier volgende
bespreking van De doctrina christiana en daarnaast ook bijvoorbeeld De gratia christi et
de peccato originali I, xx, 21-xxi, 22 (CSEL 42, 141-142) en Enarrationes in Psalmos 9,
15 (CCL 38, 66).) Het is echter oneerlijk om dat liefdesaspect hier in voetnoot bij te
voegen in een tekst waar dat aspect zelf duidelijk niet aanwezig is. Meer geoorloofd
is het wijzen op een gelijkaardig traktaat van Augustinus dat hij rond dezelfde tijd
schreef (Rome 387-388): De moribus ecclesiae catholicae I, xii, 21 (CSEL 90, 25-26). Daarin
schrijft Augustinus over het zich afkeren van de ziel van het aardse en het terugkeren
- door de liefde (dilectio) - naar haar oorsprong, naar God.

dit laatste niet helemaal. Wel denk ik dat we de zevende stap mogen
lezen als een rechtstreeks contact met God daar Augustinus spreekt
van een ‘verblijven’, een ‘zijn in God’. Dit is niet ver van die
mystieke eenheidservaring waarin de mens één wordt en versmelt
met God zonder de eigen identiteit te verliezen. Het bereiken van
de zevende graad vergt evenwel training en ascese. In die zin is het
niet een plots en onvoorbereid overvallen worden. Het is een labor.
De visio Dei lijkt meer het verhoopte doel - een praemium (beloning)
- van een programma van studie en een deugdzaam leven te zijn
dan een genadevolle act van God. 

Typerend voor christelijke beschrijvingen van mystieke ervaring-
en is het praten over liefde: de liefde voert tot een liefdevolle
vereniging met God. Dat aspect is volledig afwezig in De animae
quantitate.56 Op basis van deze elementen meen ik dat, volgens de
vooropgestelde omschrijving, er in deze tekst van Augustinus geen
sprake is van een mystieke ervaring. Eerder is het een intellectuele
transcendentie-ervaring van een waarheid die de mens en zijn aardse
gesitueerdheid te boven gaat.
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57
 Wittgenstein geeft toe dat er werkelijkheden zijn die wij niet kunnen uitdrukken.

Dat onuitspreekbare kan zich echter wel tonen. Dat is het mystieke element. Geciteerd
door VERGOTE, A., Interprétation du langage religieux, Paris 1974, 103.
58
 In De Ordine II, xi, 30 – xx, 53 gaat hij nog verder in dit intellectuele discours door

te stellen dat de volgorde in de uitvinding van de wetenschappen de volgorde definieert
die de waarheidszoekende ziel moet volgen. (CCL 29, 124-136.)
59
 Eén van de vele mogelijk voorbeelden van een neo-platoonse oorsprong van

Augustinus’ denken over de opstijging van de ziel is Enneade IV, vii, 1-11.

Ik ben er echter wel van overtuigd dat we De animae quantitate
mogen kaderen in de mystieke theologie. Hiermee bedoel ik
enerzijds dat het een theologie is die gericht is op transcendentie,
op het hogere dat mens en wereld overstijgt. Anderzijds wil ik zo
aangeven dat in Augustinus’ theologie reeds die elementen vervat
zitten die cruciaal zijn in het denken en de belevingswereld van de
middeleeuwse mystici. Vooreerst beklemtoont Augustinus dat God
en de ervaring van God niet in woorden uit te drukken zijn.57 God
overstijgt de menselijke beschrijvingen. Zo verklaart hij in de
slotexhortatie bijvoorbeeld dat God niet te vatten is onder één naam,
zoals bijvoorbeeld de namen ‘Hoogste Oorzaak’, ‘Hoogste Auteur’,
‘Hoogste Principe’. Toegegeven, Augustinus is hier intellectualis-
tisch.58 De zeven stappen zijn bijvoorbeeld volledig te benaderen
als stadia in de mentale vooruitgang van iedere mens: leven,
perceptie, gewoontevorming, moreel leven, vertrouwen in deugd-
zaamheid, realiteitsbegrip, waarheidsvinding. Maar, misschien berust
die visie op Augustinus eerder op een onvoorzichtigheid bij de
hedendaagse lezers van Augustinus. Wij lezen hem vanuit de
splitsing tussen filosofie en theologie, die pas na hem ontstond. Voor
Augustinus bestaat dat onderscheid niet. Het denken over de
waarheid en het spreken over God vallen voor hem samen, net zoals
voor hem het theoretisch nadenken over God op een wederzijdse
wijze het beminnen van God impliceert. Als geschoold filosoof kan
hij gerust aan de hand van filosofische (neoplatoonse59) concepten
een ‘mystieke ervaring’ beschrijven en interpreteren. 

In De animae quantitate passeert de ziel drie stadia: materie, geest
en God. De ziel beweegt met andere woorden. Niettegenstaande
het door Augustinus gebruikte opstijgingvocabularium, denk ik
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60
 Cf. Confessiones I, xviii, 28; X, xxvii, 38. 

dat het niet zozeer een beweging is naar hoger, maar naar dieper.
Het gaat immers over de goddelijke aanwezigheid in elke menselijke
ziel. Augustinus roept inderdaad op tot een overstijging van de
wereld. Dat laatste heeft echter eigenlijk een zich terugtrekken van
de ziel in zichzelf als doel. Inhoudelijk komt het dus volgens mij
beter overeen met het beeld van zeven concentrische cirkels dan
met het beeld van zeven opstijgende trappen. Dat opstijging
eigenlijk interiorisering is, is een leidmotief in de Confessiones waar
Augustinus zich beklaagde dat hij God buiten zocht en niet binnen,
waar Hij altijd al aanwezig was.60 De vergelijking met zeven
concentrische en in een interioriserende spiraal bewegende cirkels
loopt enigzins mank. De binnenste cirkel, God, is onmiddelijk ook
de grootste - in vergelijkende en overtreffende zin - cirkel daar Hij
gans de mens en de werkelijkheid omvat en overstijgt. Hier worden
we terug geconfronteerd met de onmogelijkheid om het goddelijke
in menselijke woorden, beelden en ervaringen uit te drukken.

Voorlopig samenvattend kom ik tot drie essentiële elementen
in Augustinus’ mystieke theologie: de opstijging en interiorisering
van de ziel tot een contemplatieve en extatische ervaring van de
goddelijke aanwezigheid, de mogelijkheid van deze ervaring in de
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61
 In de middelnederlandse mystiek wordt die capaciteit van de mens gekoppeld aan

het feit dat de mens, als beeld van Christus, gelijkt op God. In de hier besproken
tekstpassage heeft Augustinus het niet over die thematiek. Wel doet hij dat in het begin
van De animae quanitate II, 3. Daar spreekt Augustinus ook over de anima als similis
Deo/ ad similitudinem Deum. (CSEL 89, 133-134.) 
Het spreken over imago Dei is gebaseerd op Gn. 1, 26 a: “God sprak: Nu gaan Wij
de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend.” (“Faciamus hominem ad
imaginem et similitudinem nostram.”) Bij Augustinus verwijst de term imago Dei naar
de menselijke ziel. Deze thematiek is in gans zijn oeuvre aanwezig. Hij werkte het vooral
uit in De Trinitate. De Trinitate I, VIII, 18: Hoc est enim plenum gaudium nostrum
quo amplius non est, frui trinitate Deo, ad cuius imaginem facti sumus. (CCL 50, 52)
Augustinus ziet het imago Dei, de gelijkenis van de mens met God, niet als een statisch
maar veeleer als een dynamisch gegeven. Het is een opdracht voor de mens om steeds
meer op God te gaan lijken. Het menselijk leven is in die zin een pelgrimstocht van
het ongelijke naar het gelijke. Die gelijkheid met God is het waarachtige thuis van
de mens (Confessiones VII, x, 16:[…] et inveni longe me esse a te in regione dissimilitudi-
nis […] (CCL 27, 103)). Let wel: hoe ver de mens ook vordert op deze reisweg, de mens
blijft steeds Gods impar imago, ongelijk beeld. Enkel Christus is Gods gelijke par imago.
(De Trinitate VII, VI, 12: Quae tamen imago cum alibi dicitur ad imaginem non quasi
ad Filium dicitur quae imago aequalis est Patri; alioquin non diceret ad imaginem
nostram. Quomodo enim nostram cum filius solius patris imago sit? Sed propter
imparem ut diximus, similitudinem dictus est homo ad imaginem, et ideo nostram
ut imago trinitatis esset homo, non trinitati aequalis sicut filius patri, sed accedens ut
dictum est quadam similitudine sicut in distantibus significatur quaedam uicinitas non
loci, sed cuiusdam imitationis. (CCL 50, 267) Enarrationes in Psalmos 49, 2: Vnicus similis
nascendo, nos similes uidendo. Non enim ita similes ut ille, qui hoc est quod ille a quo
genitus est; nos enim similes, non aequales; ille quia aequalis, ideo similis. (CCL 38,
576)) Door liefde wordt onze gelijkenis met God groter en liefde brengt ons dichter
bij Hem, ofschoon we niet zullen worden wat Hij is (De moribus ecclesiae catholicae et de
moribus manichaeorum I, XI, 18 / CSEL 90, 21-22). De mens gelijkt op God. Gelijkheid
wil echter niet zeggen identiek zijn aan het origineel. Enkel Christus is identiek aan
het origineel. De mens kan het origineel enkel (pogen te) benaderen. In de hemel bereikt
de imago zijn perfectie in de zalige aanschouwing van God. Nu hier op aarde zien we
God door een spiegel als een raadsel. In de hemel zien we Hem van aangezicht tot
aangezicht. De Trinitate XV, XXIII, 44 : Per quod tamen speculum et in quo aenigmate
qui vident sicut in hac vita uidere concessum est non illi sunt qui ea quae digessimus
et commendauimus in sua mente conspiciunt, sed illi qui eam tamquam imaginem
uident ut possint ad eum cuius imago est quomodocumque referre quod uident et per
imaginem quam conspiciendo uident etiam illud uidere coniciendo quoniam nondum
possunt facie ad faciem. (CCL 50A�, 522)
Zonde en erfzonde maken dat beeld en gelijkenis weliswaar minder duidelijk. Niettemin
blijft de mens voor Augustinus beeld en gelijkenis van God. Dit laatste wordt door
Boris Todoroff foutief ontkend. TODOROFF, B., Laat heb ik je liefgehad. Christelijke

natuur en de capaciteiten van de mens61, de rol van Christus en de
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mystiek van Jezus tot nu, Leuven 2002, 121.
62
 In zijn geschiedenis van de westerse mystiek wijdt Bernard McGinn een uitgebreid

hoofdstuk aan de mystiek bij Augustinus. Ondere andere buigt hij zich over de
ecclesiologische en christologische aspecten van de opstijging van de ziel bij Augustinus.
McGINN, B., (The Presence of God: A History of Western Mysticism) The Foundations of
Mysticism - Origins to the Fifth Century, New York 1991, 228-262, 248-251.
63
 CSEL 91, 112-114.

64
 De Genesi contra Manichaeos I, XXV, 43: “[…] discernit inter carnalia et spiritalia

sicut inter aquas inferiores et superiores.” (CSEL 91, 112)
65
 Canisius van Lierde ziet parallellen tussen de zeven scheppingsdagen en de zeven

spirituele leeftijden (perioden in het leven van de nieuwe, innerlijke en hemelse mens
(in tegenstelling met het leven van de oude, uiterlijke en aardse mens) in De uera religione
XXVI, 49 (CCL 32, 218-219) en de zeven gaven van de Heilige Geest doorheen
Augustinus’ exegese van Jes. 11, 2-3. VAN LIERDE, C., The Teaching of St. Augustine

Kerk in het bereiken ervan.62

Tot slot dient er op gewezen te worden dat De animae quantitate
niet een alleenstaand geval is binnen het geheel van Augustinus’
geschriften. In De Genesi contra Manichaeos I, XXV, 4363 bouwt
Augustinus eveneens een zevenvoudig schema op. Dat doet hij aan
de hand van een allegorische interpretatie van de zeven dagen van
de schepping. Op de eerste dag verwerft de mens het licht van het
geloof (lux fidei). De volgende dag onderscheidt de mens de
vleselijke zaken van de geestelijke.64 De derde dag zuivert de mens
zijn ziel van de smet van de passies (temptationes carnales). De dag
daarna onderscheidt de mens de geestelijke waarheden. De vijfde
dag dient hij met goede werken het welzijn van zijn medemensen.
De zesde dag bestaat uit het onderwerpen van de ziel aan de
absolute heerschappij van de rechtvaardigheid (iustitia) en de rede
(ratio). Op de laatste dag mag de ziel genieten van de eeuwige rust
(quies perpetua). Op het eerste zicht lijkt dit een ander schema dan
dat van de De animae quantitate. Een zorgvuldige vergelijking leert
dat het inderdaad geen ‘7 op 7’- gelijkenis is. De zeven scheppingda-
gen komen overeen met de zeven gradi van de ziel, echter slechts
vanaf de vierde gradus. De eerste vier scheppingsdagen zitten
allemaal vervat in de vierde gradus van de opstijgende ziel. Daarna
komen de respectievelijke vijfde, zesde en zevende stadia inhoudelijk
met elkaar overeen.65  
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on the Gifts of the Holy Spirit from the text of Isaiah 11:2-3, in VAN FLETEREN, F. (ed.),
Collectanea Augustiniana - Augustine - Mystic and Mystagogue, Washington D.C./Baltimore
1994, 5-110.
66
 CCL 32, 36-38.

67
 Retractationes II, IV (XXXI),1�: “Libros de doctrina christiana, cum imperfectos

conperissem, perficere malui quam eis sic relictis ad alia retractanda transire. Compleui
ergo tertium, qui scriptus fuerat usque ad eum locum, ubi commemoratum est ex
evangelio testimonium de muliere, quae […]. Addidi etiam novissimum librum, et
quattuor libris opus illud implevi�; quorum primi tres adiuvant ut scripturae
intelligantur, quartus autem quomodo quae intelligimus proferenda sint.�”�(CCL 57,
92-93.)
68
 Naast deze externe indicatie voor de datering van het eerste gedeelte van De doctrina

christiana is er ook een interne aanwijzing. Wanneer Augustinus in De doctrina christiana
II, xl, 61 een opsomming maakt van beroemde doden, dan plaatst hij Ambrosius daar
niet in die lijst. Op basis daarvan kunnen we het werk plaatsen vóór april 397, het
tijdstip van Ambrosius’ overlijden. (CCL 32, 74-75.)

De doctrina christiana II, vii, 9-1166

De besproken passages uit De animae quantitate en aanverwante
teksten geven de indruk dat het ‘zeven-stappen-plan’ van Augusti-
nus niet zoveel met liefde te maken heeft. De doctrina christiana II,
vii, 9-11 nuanceert die opvatting. Dat is een tekst die dikwijls over
het hoofd gezien wordt in het onderzoek van mystiek in Augustinus.
Eerlijk gezegd leerde ik die ook in een andere context kennen,
namelijk toen ik mijn licentiethesis filosofie over uti en frui in
Augustinus schreef.

Kort gezegd is De doctrina christiana een handleiding bij het lezen
van de Bijbel: hoe moeten de christenen de Bijbel begrijpen,
interpreteren en verklaren en hoe moeten zij, eenmaal ze inzicht
hebben verworven in de Bijbel, dat inzicht doorgeven.67 In de
Retractationes meldt Augustinus dat hij De doctrina christiana in twee
fasen geschreven heeft. De eerste twee boeken en het begin van
het derde zijn geschreven rond het jaar (396-) 397, het begin van
Augustinus’ episcopaat te Hippo. Dit blijkt uit de plaats die het
werk inneemt in de (chronologische) serie door Augustinus
besproken werken in de Retractationes.68 Daarna heeft het manuscript
een lange tijd onafgewerkt op Augustinus’ schrijftafel gelegen. Over
de reden van die onderbreking bestaan er vele speculaties. Zeker
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69
 De doctrina christiana IV, i, 1�: Hoc opus nostrum quod inscribitur De doctrina

christiana, in duo quaedam fueram prima distributione partitus. Nam post proemium,
quo respondi eis qui hoc fuerant reprehensuri, Duae sunt res, inquam, quibus nititur
omnis tractatio scripturarum�: modus inveniendi quae intelligenda sunt, et modus
proferendi quae intellecta sunt. De inveniendo prius, de proferendo postea disseremus.
Quia ergo de inveniend multa iam diximus et tria de hac una parte volumina absolvimus,
adiuvante domino de proferendo pauca dicemus, ut si fieri potuerit, uno libro cuncta
claudamus totumque hoc opus quattuor voluminibus terminetur. (CCL 32, 116.)

is dat Augustinus het onvoltooide werk aantrof wanneer hij voor
het schrijven van zijn Retractationes al zijn geschriften overliep. Toen
besliste hij om het af te werken. Hij maakte het derde boek af en
schreef het vierde boek. Dit gebeurde in 427. Rond die tijd werkte
hij immers aan de Retractationes. Het feit dat Augustinus na dertig
jaar opnieuw aan het werk begint, toont aan dat hij er veel belang
aan hecht.  

De doctrina christiana wordt gestructureerd door drie schema’s,
drie tweedelingen. De eerste tweedeling berust op het project zelf
van gans De doctrina christiana I. Augustinus wou een handboek
schrijven voor de studie van de Schrift. Die studie is volgens hem
gestoeld op twee methoden: verwerven van begrip in de Bijbel
(modus inveniendi) en presentatie van dat begrip (modus proferiendi).69

Deze twee methoden delen De doctrina christiana in twee. In boek
I, II, III gaat Augustinus in op de modus inveniendi, in boek IV zet
Augustinus de modus proferendi uiteen. Alles wat te ontdekken en
te leren is, valt op zijn beurt uiteen in twee categorieën: res en signa.
Dat onderscheid is de tweede, meer specifieke, tweedeling. Boek
I behandelt de res, die dingen die geen nadere verklaring nodig
hebben en niet gebruikt worden om iets anders te betekenen.
Boeken II en III gaan in op de signa. Tekens (signa) zijn realiteiten
die verwijzen naar andere realiteiten. Er zijn twee soorten tekens:
signa naturalia en signa data. Boek II behandelt deze twee soorten
tekens. De natuurlijke tekens (signa naturalia) maken ons bewust
van iets dat hen te buiten gaat. Ze doen dat zonder dat ze de
intentie of het verlangen hebben om dat te doen. Gegeven tekens
(signa data) worden door levende wezens aan elkaar gegeven om
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70
 Augustinus laat zowel de signa ambigua als de signa ignota uiteenvallen in twee

categorieën: tekens in eigenlijke zin (proprie) en tekens in overdrachtelijke zin ( translate,
figurate, mystice).

naar best vermogen al hun emoties, zintuiglijke waarnemingen of
concepties te tonen. De voornaamste signa data zijn woorden en
letters. Met behulp van die signa data wordt in de Schrift de
goddelijke waarheid via menselijke taal meegedeeld. Inzicht in die
tekens vergroot het begrip van de Bijbel. Bepaalde woorden en
letters uit de signa data zijn moeilijk te begrijpen: onbekende (ignota)
en meerduidige (ambigua) tekens.70 Signa ignota zijn woorden of
zinnen in een bepaalde code die iemand niet kent. In boek II gaat
Augustinus na hoe de studie van talen en van de wetenschappen
van zijn tijd nuttig kunnen zijn wanneer men bij de bestudering
van de Bijbel geconfronteerd wordt met onbekende tekens. Boek
III richt zich op de signa ambigua. Het is vooral aan deze laatste signa
data te wijten dat bepaalde schriftpassages moeilijk te begrijpen
zijn. De derde en meest specifieke tweedeling is het onderscheid
tussen uti (gebruiken) en frui (genieten). Aan de hand van dat
onderscheid zal Augustinus de realiteiten, het eerste boek met
andere woorden, structureren. Met behulp van dat begrippenpaar
zal hij in de realiteiten een driedeling aanbrengen op basis van de
houding die de mens er tegenover moet aannemen: God als te
genieten, de schepping als te gebruiken, de mens als te gebruiken
en te genieten.

In de gekozen tekstpassage uit dit werk, dat handelt over de
studie van de Bijbel, met name uit het tweede boek, dat heel
specifiek het lezen van de Bijbel bestudeert, gaat Augustinus als
het ware buiten dat tweede boek en zelfs zijn gehele werk gaan
staan. Hij plaatst het onderwerp, bestudering van de Schrift, (als
een stadium) in de ontwikkelingsgang van het menselijk leven.

Het eerste stadium is dat van de timor Dei. Dan keert de ziel zich,
geleid door de vrees voor God, tot het leren kennen van Gods wil.
Die vrees zet de mens aan tot het nadenken over de eigen sterfelijk-
heid en dood.



DE OSTIA-ERVARING 55

Vervolgens moet de mens door vroomheid (pietas) de leer van
de Schrift aanvaarden. Wat daar geschreven staat, is immers
waarachtiger dan wat wij op eigen kracht kunnen weten.

Dat leidt tot de derde gradus: scientia. Dit is de kennis waarin
de ziel leert dat de mens God volledig moet liefhebben en de naaste
als zichzelf en tot het inzicht komt dat de liefde voor zichzelf en
de naaste steeds moet verwijzen naar God.

Studie van de Schrift doet de mens ontdekken dat de mens
verstrikt is in een liefde voor de wereld en aldus ver verwijderd is
van de liefde voor God en de naaste, de liefde waartoe de Schrift
opdraagt. Wie dat beseft, treurt en jammert over zichzelf. Door
ijverig te bidden verkrijgt de mens goddelijke bijstand. Die hulp
van God voorkomt dat de mens door wanhoop gebroken wordt.
Dit is het niveau van de dapperheid (fortitudo) waarin de mens
hongert en dorst naar rechtvaardigheid. Nu keert de mens zich af
van voorbijgaande dingen en richt zich naar de liefde voor het
eeuwige, namelijk naar de onveranderlijke eenheid die de Triniteit
is. 

Wanneer de menselijke geest, van ver verwijderd, de Triniteit
heeft gezien en beseft dat hij dat zicht (aspectus) omwille van de eigen
zwakheid niet kan verdragen, zuivert hij zijn ziel van het streven
naar inferieure en minderwaardige zaken. Dit is het vijfde stadium,
met de naam consilium misericordiae (de raadgeving, het advies, het
plan van de barmhartigheid), in de welke de mens zich oefent in
de naastenliefde en daarin volmaakt wordt. Door die vervolmaking
zal hij zelfs komen tot liefde voor de vijand en klimmen naar het
volgende niveau.

Daarin reinigt de mens de ogen (oculum purgat) zodat God gezien
kan worden door degenen die, zo ver als voor hen mogelijk, sterven
aan deze wereld. Nu, ofschoon het licht van de Drie-Eenheid reeds
helderder straalt, is het nog ‘in raadselen en door een spiegel’ (1
Kor. 13, 12). In dit stadium verkiest de mens noch zichzelf noch
zijn naaste boven de waarheid. 
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71
 In een preek met daarin de reeds vermelde exegese van Jes. 11, 2-3  vinden we een

treffende gelijkenis: Sermo CCCXLVII, 2: Unde ad nos exercitandos quibusdam doctrinae
gradibus descendit Isaias a sapientia usque ad timorem, a loco scilicet sempiternae pacis
usque convallem temporalis plorationis: ut nos in confessione poenitentiae dolendo,ge-
mendo, flendo, non remaneamus in dolore et gemitu et fletu; sed ascendentes ab ista
convalle in montem spiritalem, ubi civitas sancta Jerusalem mater nostra aeterna fundata
est, imperturbabili laetitia perfruamur. Ergo ille cum praeposuit sapientiam, lumen
scilicet mentis indeficiens, adjunxit intellectum; tanquam quaerentibus unde ad
sapientiam veniretur, responderet, ab intellectu; unde ad intellectum, a consilio; unde
ad consilium, a fortitudine; unde ad fortitudinem, a scientia; unde ad scientiam, a
pietate; unde ad pietatem, a timore. Ergo ad sapientiam a timore; quia “initium
sapientiae timor Domini.” A convalle plorationis usque ad montem pacis.” (PL 39, 1525)
 Jes. 11, 2: “En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en
verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren.” 
Augustinus’ ‘vroomheid’ ontbreekt bij Jesaja. ‘Raad’ van Jesaja wordt door Augustinus
aangepast tot consilium misericoridae. De ‘reiniging’ van het schouwend vermogen op
het zesde niveau bij Augustinus is een adaptie van ‘verstand’ bij Jesaja.

Vanuit die volledige devotie voor de waarheid bereikt de mens
tenslotte de wijsheid (sapientia), waar hij geniet van rust en vrede.
Het begin van de wijsheid is immers de vrees voor de Heer (Ps. 110,
10). Van die vrees leidt de weg langs de genoemde niveaus naar
de wijsheid.71

Voorlopige conclusies bij De doctrina christiana II, vii, 9-11

De zeven niveaus uit De doctrina christiana en uit De animae
quantitate zijn inhoudelijk grotendeels gelijklopend, met name vooral
vanaf het derde niveau. Scientia komt overeen met de artes. Er is
een gemeenschappelijk besef van de eigen inferioriteit en het zich
afwenden van het aardse op het vierde en vijfde niveau. Tenslotte
is er een gelijkaardig verlangen om de goddelijke waarheid te vinden
en een zelfde uiteindelijke aanschouwing daarvan.

Het grootste verschil situeert zich het in de verhouding tussen
het derde en zevende niveau van De doctrina christiana. Daar
expliciteert Augustinus dat het opstijgen naar God niet (alleen) een
zaak van wetenschappelijke en academische kennis is. Het is een
kennis die leidt tot een beminnen van God en de naaste. In plaats
van een intellectuele zoektocht naar God, is het hier een weg van
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72
 Later beschrijft Augustinus de scientia als onontbeerlijk voor het praktisch leven,

voor het behoud van het leven (De Trinitate XV, xii, 21). Augustinus beschouwt het
contemplatief leven als hoger dan het actieve�(Contra Faustum XXII, 52). Sapientia heeft
een hoger doel: contemplatie. Het is hoger omdat het de verwerving van menselijk
geluk betreft. Enkel wijze mensen die sapientia bezitten kunnen gelukkig zijn (De libero
arbitrio II, xiii, 36). Augustinus beschouwt het contemplatief leven als hoger dan het
actieve�: Contra Faustum XXII, 52.
73
 Zo schrijft Augustinus dat de timor Dei leidt tot een reflectie over onze sterfelijkheid

en dood. Die gedachte zet, volgens de woorden van Augustinus, de nagels in ons vlees
en spijkert onze arrogante gevoelens aan het kruishout. Dat alludeert vanzelfsprekend
op Christus. 
Opmerkelijk is ook dat Augustinus de mens die het zevende niveau bereikt als heilige
persoon (‘iste sanctus’) en als zoon (‘talis filius’) beschouwt. Heiligen, kinderen van God,
delen het leven van God. 
74
 “[…] quia magis per fidem quam per speciem ambulatur, cum in hac vita

peregrinamur, quamuis conuersationem habeamus in caelis.” (CCL 32, 38.)

liefde die tot God leidt. Scientia (wetenschap) is daarenboven slechts
een stap op weg naar sapientia (wijsheid). Dat was in De animae
quantitate nog niet duidelijk. Het object van de scientia is de tijdelijke
en veranderlijke wereld. Sapientia betreft de kennis van de eeuwige
en onveranderlijke waarheid.72 Dat zijn twee verschillende maar
niet onverzoenbare tendenties. Augustinus legt immers in De
doctrina christiana uit dat scientia en dilectio (liefde) wezenlijk met
elkaar verbonden zijn, verenigd zijn in de ene sapientia. Heel
impliciet is in De doctrina christiana eveneens een christologische
basis aanwezig.73 Er is zelfs een verwijzing naar de Triniteit te lezen.

Opnieuw blijkt dat Augustinus het aardse als inferieur be-
schouwt. Hij roept op tot een sterven aan het aardse. Deze neo-
platoonse gedachte lazen we ook in De animae quantitate. In De
doctrina christiana hecht hij daar expliciet een consequentie aan: juist
omdat de mensen leven hier op de aarde kunnen ze God niet zien.
Wel kunnen ze hier op aarde pogen afstand te doen van dat aardse,
maar Augustinus merkt subtiel op dat dat zelfs hier op aarde niet
echt mogelijk is voor de mens. Bijgevolg “wandelen we op onze
pelgrimstocht door het leven meer door het geloof dan in aanschou-
wen.”74 In De animae quantitate maakte Augustinus die gevolgtrek
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king niet: minstens enkele grote en onvergelijkbare zielen konden
God in dit leven aanschouwen.

Is er hier sprake van een directe en passieve ervaring van Gods
tegenwoordigheid? Vooreerst gaat het duidelijk om een ervaring.
Werkwoorden als ‘vrezen’, ‘verdrietig zijn’, ‘zien’, ‘dapper zijn’
duiden dat aan. In De doctrina christiana lijkt Augustinus op het
eerste zicht enkel oog te hebben voor de menselijke activiteit en
niet voor het genadevol passief ontvangen. Dat hij niet blind is voor
de wezenlijk passieve pool, blijkt evenwel voldoende tussen de
regels. Zo schrijft hij in het tweede stadium dat wat de Schrift leert
beter is dan datgene we op eigen kracht kunnen weten. Zo merkt
hij in het vierde stadium op dat de scientia niet arrogant maakt.
Bovendien is het op dat moment de troostende God die verhindert
dat de mens door wanhoop gebroken wordt. Desalniettemin blijft
de menselijke inspanning centraal staan. Het loskomen van het
aardse en het zich bekwamen in liefde tot de naaste is iets, volgens
Augustinus’ woorden, dat de mens zelf moet doen. Dat Augustinus
een rechtstreekse ervaring bedoelt blijkt onder andere uit de
omschrijving van de vooruitgang van de ziel als een steeds beter
zien van God. Op basis van deze elementen, en in acht nemend
dat Augustinus hier oog heeft voor het liefdesaspect, kan besloten
worden dat deze tekst ‘meer’ mystiek te noemen is.

Terug naar Ostia, een proeve van besluit

Beleefden Augustinus en Monnica in Ostia een onmiddellijke
en passieve ervaring van Gods tegenwoordigheid? Zeker was het
een ervaring, een beleving. Ofschoon het begint in en met een
gesprek, wordt dit gesprek overstegen in een religieuze ervaring.
Augustinus begint zijn verslag met te spreken over ‘de mond van
het hart’. In die zin kunnen we zelfs spreken van een zeker ‘spiritu-
eel proeven van God’. Hij duidt het tevens aan als een aanraking.
Deze aanraking duurde slechts één hartslag. Zo vertelt Augustinus
dat dit een heel korte ervaring is. Het hart kan er ook op wijzen
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dat het een affectieve gebeurtenis was. Het duurde slechts één zucht:
terug een tijdsaanduiding die naar iets meer kan verwijzen, namelijk
naar een gevoel van onvoldaanheid, van spijt dat het gedaan was.
De ervaring was van tijdelijke aard, niet blijvend, niet permanent.
Hierbij overstijgen Augustinus en Monnica de menselijke taal, en
komen in contact met het Woord dat God is en niet via een woord
van een mens, de stem van een engel, een stem uit een wolk, niet
via een raadsel of gelijkenis. Kortom, het was een rechtstreekse en
onmiddellijke ervaring van God. Die ervaring start in de actieve
dialoog tussen Augustinus en Monnica, maar het moment van
ontmoeting met God staat in het teken van de menselijke passivi-
teit. Uiteindelijk blijft de mens op eigen kracht niet capabel voor
een dergelijke ervaring, hiervoor is Gods hulp onontbeerlijk: als
Schepper, als Vernieuwer, als Waarheid trekt God de mens naar
zich toe. Hierbij ontkent Augustinus de menselijke werkzaamheid
niet, maar de menselijke inspanning blijft uiteindelijk steeds
onvoldoende, de laatste stap blijft Gods initiatiefrecht. Augustinus
formuleert het in een passieve vorm: zijn moeder en hij ‘worden
besproeid’. De activiteit van de mens bestaat erin om te zwijgen
opdat God actie kan nemen, opdat Hij kan spreken. Dit zwijgen
is een zuivering, een onthechting, een afstemming op de stem van
God. Actie en contemplatie gaan met andere woorden hand in hand.
In de activiteit van hun menselijk en immanent gesprek, breekt
de goddelijke transcendentie door, ontdekken Monnica en haar zoon
hun wezenlijke passiviteit in het aangezicht van God. De laatste
vraag die gesteld moet worden naar het mystieke gehalte van de
Ostia-ervaring is of het een ontmoeting was met een persoonlijke
God. Augustinus en zijn moeder ontmoetten God, niet de Zoon
maar de Vader in de vorm van het Goddelijk Woord. Dat dit toch
een door en door christelijke ervaring is, ofschoon Christus zelf niet
in het middelpunt staat, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Augusti-
nus zijn verslag van wat te Ostia gebeurde, kaderde tussen twee
citaten van Paulus (1Kor. 2, 9 ; 15, 51), de apostel van de genade
van Christus. Het christelijk karakter van deze ervaring blijkt ook
uit het verschil met de louter intellectuele en eerder solipsistische
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ervaring te Milaan van een jaar voordien. Te Ostia beleefden
Augustinus en zijn moeder een intense ontmoeting met God:
‘wegrukken, in zich opnemen, wegbergen, bevatten’. Deze
vereniging met God betekent echter geen einde van hun individuali-
teit. Ondanks de diepte van hun gemeenschapservaring met God,
blijft de wezenlijke afstand tussen Schepper en schepsel bestaan.

Een blik op Augustinus’ theoretische kaders onthult dat hij geen
beschrijving geeft van een intellectuele redenering, van een
overwegende beschouwing, van een louter denkproces, maar een
ervaring. Dit doet hij vanuit een zeker reflexieve afstandname,
gericht op een publiek die deze ervaring zelf niet meemaakte.
Hierbij is hij er zich van bewust dat God steeds meer is dan wat
er in de menselijke taal over uitgezegd wordt en kan worden. Toch
wil Augustinus anderen tot inzicht brengen, hen tonen hoe God
te bereiken is. Augustinus blijft hierbij echter voorzichtig: het is
voor de mens niet gemakkelijk om tot de Godsschouwing te komen.
Tussen de lijnen door betwijfelt hij zelfs de mogelijkheid daarvan
hier op aarde. Toch blijft hij globaal genomen in de hier besproken
teksten de indruk wekken dat hij een zeven-stappen-plan ter
vervolmaking van de mens voorstelt. Augustinus reikt een training
aan ter voorbereiding. Dit heeft natuurlijk te maken met het
evenwicht tussen activiteit en passiviteit. Ofschoon Augustinus het
ontvangende aspect niet ontkent, licht hij toch vooral de actieve
werking van de mens toe. In deze context bekent Augustinus de
beperktheid van de mens: de mens slaagt er niet in (volledig) los
te komen van het lagere. Zonder dat het geëxplicieteerd is, is bij
Augustinus de christologie de achterliggende basis. Augustinus
werkt dit niet zo sterk uit, maar wijst wel op de noodzakelijke hulp
vanwege Christus. Kennis en liefde zijn wezenlijk verbonden,
bevorderen elkaar. Augustinus gaat echter meer uit van de kennis,
zonder de andere pool te vergeten. Voor Augustinus is het
christendom de vera philosophia, de ware wijsbegeerte. In de hier
besproken teksten van Augustinus staat een zoektocht naar sapientia
centraal. Dat is Augustinus’ intuïtie van het goddelijke. Is Augusti-
nus hier te intellectueel? Nee, bij Augustinus gaat het intellect
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steeds gepaard met liefde en omgekeerd, als twee zijden van dezelfde
medaille. Wel zal hij in bepaalde teksten, zoals De animae quantitate
XXXIII, 70-76, meer de nadruk leggen op de ene zijde van de
medaille. Bovendien benadrukt hij voortdurend dat de mens God
niet zal en kan vatten binnen de grenzen van het eigen abstract
en discursief redeneren.

Confessiones IX 23-26 is geschreven een tiental jaar na de ervaring
te Ostia. De animae quantitate XXXIII, 70-76 is heel kort na de
Ostia-ervaring geschreven en kan hierdoor beïnvloed zijn. Toch
bevat de Confessiones niet het zeven-stadia-schema. De doctrina
christiana II, vii, 9-11, ongeveer in dezelfde periode geschreven als
de Confessiones, heeft dit schema wel. Het is met andere woorden
heel moeilijk om uit te maken wat invloed heeft uitgeoefend heeft
op wat en in welke mate concrete ervaringen gestalte hebben
gegeven aan theoretische kaders. Ontegensprekelijk is dat de
ervaring te Ostia temporeel eerst kwam, daarna de twee theoretische
kaders van De animae quantitate XXXIII, 70-76 en De doctrina
christiana II, vii, 9-11, en pas daarna schreef Augustinus zijn eigen
ervaring neer in Confessiones IX 23-26. De ervaring staat aan het
begin en wordt wellicht doorheen de jaren meer en meer gekanali-
seerd door Augustinus’ gelovig leven. In het decenium dat Ostia
scheidt van de Confessiones komt Augustinus zowel door studie van
de Schrift als door zijn eigen leven als priester en jonge bisschop
meer en meer thuis in de christelijke leer, terwijl hij te Ostia
eigenlijk nog maar pas de deur van het christendom was binneng-
aan. Hierbij kan op een aantal gelijkenissen en verschillen gewezen
worden. De drie geschriften hebben gemeen dat het gaat over een
inkeringsbeweging, een zuivering en opstijging, waarbij Augustinus
de menselijke beperktheid en de nood aan Gods hulp bekent,
waarbij Augustinus een balans zoekt tussen activiteit en passiviteit
van de mens. Afgekeerd van de wereld, ingekeerd in zichzelf, komt
de mens tot dieper inzicht: de wereld en de mens zijn schepsel en
verwijzen door naar de Schepper. Drie keer gaat het over een
opstijgen tot een ontmoeting met de Waarheid, de Wijsheid, de
Logos, die uiteindelijk niet in menselijk denken en spreken uit te
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75
 Cf. FAESEN, R., What is a Mystical Experience? – History and Interpretation, Louvain

Studies 23 (1998), 221-245, 221-222.
76
 Doorheen zijn oeuvre noemt hij bijvoorbeeld de diepere betekenis van de Bijbel:

‘mystice dicta sunt’ of ‘mystica significatio’  In De Trinitate III, IV, 10 noemt hij het
eucharistisch hooggebed een mystiek gebed. (CCL 50, 136-137.) [Cf. De animae
quantitate XXXIII, 74: ‘secretissimum praemium’ (CSEL 89, 222.)]  

drukken is. Het grootste verschil is reeds gesignaleerd: Confessiones
IX 23-26 is niet opgebouwd volgens een structuur van zeven
trappen.

Augustinus zelf hanteert de termen mysticus en mystice frequent
maar blijft bij de betekenis van de oorspronkelijke Griekse wortel
en het gebruik van de eerste christelijke schrijvers.75 Ze betekenen
bij Augustinus: ‘geheim’ of ‘verborgen’ en verwijzen naar de
innerlijke betekenis van iets dat verbonden is met het mysterie van
redding.76 Volgens die definitie kunnen Confessiones IX 23-26, De
animae quantitate XXXIII, 70-76 en De doctrina christiana II, vii,
9-11 als mystieke teksten aangeduid worden. Wel beantwoorden
ze niet (volledig) aan de omschrijving die Deblaere suggereert voor
mystiek. Augustinus’ teksten bevestigen dat, indien Augustinus
een mysticus is, hij het zeker niet is zoals Beatrijs van Nazareth of
Theresa van Avilla. Dat is echter niet voldoende om hem zijn plaats
in de geschiedenis van de westerse mystiek te ontzeggen.



HOMILIE TER GELEGENHEID VAN DE ST. AU-

GUSTINUSVIERING TE HEVERLEE

Gerd VAN RIEL

Het evangelieverhaal over de werken van barmhartigheid heeft
in ons collectief bewustzijn een blijvende plaats verworven. Allerlei
uitdrukkingen, vooral over het spijzen van de hongerigen en het
laven van de dorstigen, hebben hun weg naar het alledaagse
taalgebruik gevonden. Veel minder is geweten dat in de context
waarin Mattheus ze presenteert, deze werken van barmhartigheid
zijn ingebed in een verhaal over het Laatste Oordeel, waarbij
schapen en bokken van elkaar zullen worden gescheiden.

Wat is daarbij het verschil tussen de twee? Wat moeten we doen
om niet tussen de bokken te belanden? Het verschil tussen schapen
en bokken is niet formeel: beide weten ze wat de vereisten zijn –
ze hebben, zoals pedagogen zouden zeggen, dezelfde beginsituatie.
Allen kennen ze de werken van barmhartigheid, en allen weten
ze dat dat de voorwaarden zijn om aan de juiste kant te eindigen.

Bovendien is de reactie van de twee groepen identiek: na de
selectie zijn beiden verwonderd: wanneer hebben we u behoeftig
gezien en u geholpen?

Wat is dan wel het verschil? De bokken zijn diegenen die wel
weten wat ze zouden moeten doen, maar in hun blindheid en
doofheid niet de situatie herkennen waarop de regel van toepassing
is. De schapen zijn diegenen die niet de tijd vinden om zich over
hun zieleheil te bekommeren, omdat ze teveel bezig zijn met de
barmhartigheid.

Alles draait dus rond de ingesteldheid waarmee men de woorden
en geboden ondergaat: de regels zijn dezelfde, maar krijgen pas
betekenis wanneer men openstaat voor de dagelijkse realiteit waarin
die regels moeten worden omgezet.

Iets gelijkaardigs is er aan de hand in het verhaal van Augustinus’
bekering. Tolle, lege, tolle, lege, neem, lees … het mechanisch herhalen
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van een grammaticale oefening, krijgt voor wie ervoor openstaat
een onschatbare betekenis.

Deze openheid veronderstelt een bepaalde psychologie: je wordt
verondersteld oog te hebben voor iets wat nog moet blijken, en
je moet dus al gevonden hebben wat je nog moet zoeken. Deze
gedachte is niet zeldzaam in Augustinus’ werk, maar zijn bekerings-
verhaal is vanzelfsprekend de meest spectaculaire uiting ervan.
Toegespitst op die bekering betekent ze dat een ervaring maar
religieus kan zijn, als God al voordien als bron van betekenis binnen
in mij aanwezig was. Denken we maar aan het overbekende vers

Veel te laat heb ik jou lief gekregen, schoonheid zo oud en toch
zo nieuw.

Binnen in mij was je en ik was buiten,

en ik zocht jou als een ziende blinde buiten mij.

Recent biologisch onderzoek heeft – naar het schijnt – het gen
blootgelegd dat verantwoordelijk is voor dit soort ervaringen: het
gen dat instaat voor de vatbaarheid voor religiositeit en de neiging
tot mysticisme. Misschien komt er binnenkort wel een pilletje op
de markt om dat soort afwijking te genezen. Maar dat soort
biologisering raakt natuurlijk niet de kern van de zaak. Alles heeft
veeleer te maken met een bepaalde manier van in de wereld staan,
waarbij men de eigen egocentrische beslommeringen niet alles laat
bepalen, maar toelaat dat men wordt onderbroken door een norm
en een wet die van buiten komt. Deze gedachte is oeroud. We
vinden ze al bij Plato, die scherp reageert tegen de sofistische stelling
dat de mens de maat van alle dingen is. De echte dienaar van het
goddelijke, zo schrijft Plato, erkent God als maat, en wordt precies
daardoor een moreel hoogstaande mens. Dit besef dat men
rekenschap moet afleggen tegenover een andere instantie dan
zichzelf, is een van de krachtigste motoren van een religieuze
traditie. Ze vormt een baken tegen mogelijke excessen, tegen
fanatisme en godsdienstwaan, die allemaal in eenzelfde vergissing
gronden: de illusie namelijk dat men God “op zak” heeft, dat men
restloos weet wat God wil, en dat men uitverkoren is om die wil
uit te voeren. God wordt dan met name identiek aan het eigenbe-
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lang. Op dat moment brengt de ontspoorde religiositeit het slechtste
in de mens boven, en word ik een levensgevaarlijk individu. Het
is jammer genoeg al te actueel, ook al danken de grote religieuze
tradities precies hun grootheid aan de bakens die ze tegen dit soort
excessen opwerpen.

Ook in Mattheus’ visie van de eindtijd vinden we dit terug:
uiteindelijk ligt het verschil tussen schapen en bokken in hun
gevoeligheid voor de oproep die tot hen wordt gericht. Wie
ongevoelig is, wie zich niet laat onderbreken, merkt die oproep niet
eens op. Wanneer hebben wij u hongerig, dorstig of naakt gezien?
Ze zouden het bij god niet weten. De schreeuw van de ander werd
door hen niet gehoord. De uitverkiezing van de schapen is dus
gebeurd dankzij hun openheid of gevoeligheid, en als er geen
behoeftigen waren opgedaagd zouden ze ook hun uitverkiezing
hebben gemist. Het heil overkomt hen dus dóór de behoeftigen:
de schapen worden genezen door de zieke die ze hebben bezocht,
en zij worden bevrijd door de gevangene die ze hebben opgezocht.
Of opnieuw met de woorden van Augustinus:

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd.

Door mijn doofheid ben jij heen gebroken.

Oogverblindend ben jij opgedaagd om mijn blindheid op de
vlucht te jagen.

Deze boodschap is zeer oud, zei ik, en de moraal van de
barmhartigheid is in brede lagen van onze maatschappij doorge-
drongen. In onze moderne welvaartsstaat worden de hongerigen
gespijsd, de dorstigen gelaafd, de naakten gekleed. Onze barmhar-
tigheid is geïnstitutionaliseerd in rechten – althans wat de materiële
noden betreft. Maar tegelijk houdt de Bijbelse traditie ons voor dat
dat niet genoeg is, dat de roep van de behoeftige andere verder gaat
dan wat hem rechtens toekomt, en dat ik mij persoonlijk moet
aangesproken voelen door andermans leed. Dat is geen puur
materiële barmhartigheid meer, maar een barmhartigheid van de
geest, een geest die zich plooit tot nederigheid, een geest met andere
woorden die zich de mond laat snoeren door de schreeuw van de
mens in zijn miserie. Deze barmhartigheid van de geest is veel
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moeilijker, en staat niet in ieders agenda geschreven. Nochtans is
dat de enige weg die openstaat, wil ook de puur materiële barmhar-
tigheid overleven. Waarom hébben mensen recht op materiële
bijstand? Waarom helpen wij mensen, zelfs voorbij hun recht?
Waarom voelen we ons verantwoordelijk voor anderen, zelfs voor
toekomstige generaties? Het zijn allemaal overtuigingen en keuzes
die wegkwijnen als ze niet gestoeld zijn op een spirituele traditie,
een traditie geworteld in de religieuze houding van openheid en
onderbreking. Alleen deze spiritualiteit kan hopen op een definitief
stillen van honger en dorst:

Geuren deed jij en ik haalde adem,

nog snak ik naar adem en naar jou.

Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, honger ik naar jou.

Laat daarom ons gebed vandaag zijn dat deze spiritualiteit mag
standhouden, zodat religie enkel nog het beste in de mens naar
boven haalt. Zo kan bewaarheid worden dat er één mensengemeen-
schap komt met Christus aan het hoofd, wetende dat wat we aan
de minste van de mensen hebben gedaan, ook aan Hem is gedaan.
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