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Inleiding

De Belijdenissen van Augustinus worden algemeen gezien als een hoog-
tepunt in zijn omvangrijke oeuvre. Door de eeuwen heen tot op de dag 
van vandaag spreekt het werk lezers aan door de openheid waarmee 
hij daarin schrijft over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis, het gees-
telijk inzicht dat erin naar voren komt en de literaire kwaliteit ervan. 
We leren bisschop Augustinus kennen als zoekende mens en gelovige. 
In de Belijdenissen roept Augustinus zijn lezers op om zich te bezinnen 
op fundamentele waarden van de christelijke traditie: openstaan voor 
Gods waarheid en genade. 

Augustinus

Augustinus werd geboren in 354 te Thagaste, nu Souk Ahras in Algerije. 
Hij stierf in 430 in de havenstad Hippo Regius, nu Annaba, eveneens in 
Algerije, waar hij toen 35 jaar bisschop was geweest.1 Augustinus bracht 
zijn hele leven door in Afrika, met een onderbreking van vijf jaar. In 
383 vertrok hij uit Carthago om in Rome les te gaan geven. In zijn 
Belijdenissen vertelt Augustinus waarom hij deze keuze maakte, wanneer 
hij uitweidt over het onbeheerste gedrag van de studenten in Carthago: 
‘Zonder blikken of blozen komen ze binnenvallen en met een dolle kop 
verstoren ze de orde die iedereen met zijn studenten heeft afgespro-
ken om goed te kunnen werken.’2 Hij had gehoord dat de studenten 
in Rome meer gedisciplineerd waren. Maar die bezorgden hem een 
andere teleurstelling. Het was in die tijd gebruikelijk dat studenten aan 
het eind van een bepaalde termijn hun lesgeld aan de docent betaalden. 
De studenten in Rome hadden een manier gevonden om zich daaraan 
te onttrekken. Tegen de tijd dat er betaald moest worden, spraken ze 

1 Over het pastoraat van Augustinus zie Van der Meer 1947, 20084. Volledige biblio-
grafische informatie vindt men in de literatuuroverzichten achter deze inleiding.

2 Confessiones (Conf.) 5,14.
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met elkaar af om gezamenlijk naar een andere leraar te gaan.3 Toen 
in Milaan de hoge overheidsfunctie van stadsretor beschikbaar kwam, 
een soort hoogleraar welsprekendheid, hoefde Augustinus dan ook niet 
lang te aarzelen. Uit eigen beweging solliciteerde hij naar deze post en 
verhuisde van Rome naar Milaan. 

Daar leerde hij bisschop Ambrosius kennen die een beslissende 
invloed zou hebben op Augustinus’ besluit om zijn wereldse carrière 
op te geven en zich te laten dopen. In de herfst van het jaar 386 trok 
hij zich met zijn moeder, zijn zoon en enkele vrienden terug op een 
landgoed Cassiciacum in de buurt van Milaan. Na Augustinus’ doop in 
de Paasnacht van 387 besloot de groep om terug te gaan naar Afrika en 
daar de levenswijze voort te zetten waar zij in Cassiciacum mee begon-
nen waren: een leven in gemeenschap, gewijd aan bezinning, studie en 
gebed. Maar toen ze daar aangekomen waren, werd Augustinus al na 
enkele jaren in Hippo Regius gevraagd om priester te worden en enkele 
jaren daarna ook bisschop. 

Noord-Afrika maakte in die tijd deel uit van het Romeinse Rijk. De 
christenen hadden geen eigen scholen en Augustinus genoot toen hij 
jong was hetzelfde onderwijs als zijn heidense leeftijdgenoten. Ze deel-
den dezelfde taal en dezelfde wereldlijke cultuur met dezelfde carrière-
perspectieven. In die laatromeinse tijd behelsden vorming en opleiding 
inhoudelijk vooral taal en literatuur, de praktische oefeningen waren 
gericht op welsprekendheid. Het ideaal was het kunnen spreken en 
schrijven zoals de klassieke schrijvers, die hadden geleefd in de eeuwen 
rondom het begin van de christelijke jaartelling. Veel leerlingen kenden 
aanzienlijke gedeelten van oude schrijvers zoals Cicero (106-43), Ver-
gilius (70-19), Sallustius (86-35) en Terentius (195-159) uit het hoofd. 
De ouden stonden model voor het zich goed kunnen uitdrukken, tot 
op het hoogste niveau. Ze vormden een bron van inspiratie, niet alleen 
literair maar soms ook religieus. Allegorische interpretaties waren niet 
zeldzaam. Begaafd als hij was, heeft Augustinus deze Latijnse, literaire 
cultuur van harte ingedronken. Dat was ook wat zijn ouders wilden. Zij 
waren niet rijk, maar hadden er alles voor over om hun zoon te laten 
studeren. Toen de financiële middelen ontbraken en Augustinus zijn 
studie moest opgeven, sprongen anderen bij zodat hij een jaar later zijn 

3 Vgl. Conf. 5,22.
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Boek 4

Op een verkeerd spoor
[1] Deze periode van negen jaar, van mijn negentiende tot mijn achten-
twintigste, was voor mij een tijd van misleid worden en misleiden, van 
onecht zijn tegenover mezelf en tegenover anderen in mijn ambities en 
bij mijn plezier, in het openbaar bij mijn lessen in de vrije kunsten en op 
persoonlijk vlak onder het mom van religie. Op het ene vlak was ik trots, 
op het andere bijgelovig en in allebei onecht. Aan de ene kant was ik uit op 
de lege roem van het publiek - applaus in het theater, bij een voordracht-
wedstrijd, bij een prijsvraag voor een krans van stro, nietszeggende show 
en onbeheerst genieten - en aan de andere kant wilde ik gereinigd worden 
van die smetten en nam ik allerlei etenswaar mee voor de zogenaamde 
uitverkorenen en heiligen. Daar moesten zij dan in de werkplaats van hun 
maag voor mij engelen en goden van maken om mij te bevrijden!1 Hier 
liep ik achteraan en deed ik aan mee, samen met mijn vrienden, die door 
mij en samen met mij op het verkeerde spoor waren gezet.

Laat ze hier maar mee lachen, de zelfverzekerden, die u, mijn God, 
nog niet voor hun eigen bestwil op hun gezicht hebt laten gaan om hen 
klein te krijgen. En laat mij, tot uw eer, ook de daden belijden waar ik 
in uw ogen geen eer mee inleg. Laat mij dat maar doen, vraag ik u, en 
sta mij toe met mijn herinnering van nu de paden van toen na te gaan, 
mijn dwaalwegen, als een offer van jubel voor u.2 Zonder u ben ik voor 
mijzelf toch alleen maar een gids naar de afgrond? En als het mij goed 
gaat, wat ben ik dan? Gewoon een kind dat uw melk drinkt3 en geniet 
van u, voedsel dat niet vergaat!4 En wat ben jij, mens, de mens die jij 
bent? Laat de sterken en machtigen me maar uitlachen. Zwak en arm 
als ik ben, belijd ik u.5

1 Over deze praktijken zie de aantekening bij Conf. 3,18.
2 Vgl. Ps 27,6-7.
3 Vgl. Js 60,16.
4 Vgl. Joh 6,27.
5 Vgl. 1 Kor 4,10.

‘Een tijd 
van misleid 
worden en 
misleiden’
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