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SAMENVATTING 
AUGUSTINUS EN DE RELATIE TUSSEN LEVENDEN EN DODEN: 

EEN DISCOURSE-LINGUÏSTISCH COMMENTAAR OP DE CURA PRO MORTUIS GERENDA 

 

 

Centraal in dit proefschrift staat de tekst De cura pro mortuis gerenda van Augustinus. Het 

boek vormt een commentaar op deze tekst en biedt toelichtingen bij de structuur van de tekst, 

de argumentatie, het woordgebruik van de auteur en de historische achtergrond waartegen de 

tekst oorspronkelijk heeft gefunctioneerd. 

 

Aurelius Augustinus (354-430) schreef De cura pro mortuis gerenda op latere leeftijd. 

Gegevens voor een exacte datering ontbreken, maar waarschijnlijk kwam het geschrift tot 

stand tussen 421 en Pasen 424. Augustinus was van oorsprong leraar in de retorica, en tijdens 

zijn opleiding had hij de canon van zijn tijd bestudeerd: hij was thuis in de taal en de teksten 

van Cicero, Varro, Sallustius en Vergilius. 

Zoals veel van zijn geschriften schreef Augustinus De cura in antwoord op een vraag. 

Zijn ambtsgenoot Paulinus, bisschop van Nola in Zuid-Italië, had hem in een brief gevraagd 

naar de zin van de gewoonte om doden ad sanctos, bij het graf van een heilige (een 

martelaar), te begraven. Paulinus was de toegewijde beheerder van het graf van Felix van 

Nola, een derde-eeuwse priester die tijdens de vervolgingen van christenen, mogelijk onder 

keizer Valerianus of Gallienus, gevangen had gezeten en op wonderbaarlijke wijze de periode 

van onderdrukking had overleefd. 

Uit De cura pro mortuis gerenda blijkt dat Augustinus het begraven ad sanctos anders 

waardeert dan het grote publiek van zijn tijd, en in dit proefschrift komt de vraag aan de orde 

welke talige middelen hij inzet om zijn afwijkende standpunt op overtuigende wijze aan zijn 

lezerspubliek te presenteren. Begraven ad sanctos was vanaf de 4e eeuw een zeer gewenst 

ritueel onder christenen. Men verwachtte dat de fysieke aanwezigheid van het lichaam van de 

gestorven martelaar bescherming zou bieden tegen grafrovers, maar ook dat de martelaar de 

dode zou bijstaan in het Laatste Oordeel. Zo had een zekere Flora aan Paulinus gevraagd om 

haar jonggestorven zoon ad Felicem te begraven. Na het uitvoeren van dit ritueel vroeg 

Paulinus aan zijn collega Augustinus naar de zin en waarde van ad sanctos begraven. Uit 

Augustinus’ antwoord in De cura blijkt nergens dat de bisschop van Hippo, in tegenstelling 

tot veel van zijn tijdgenoten, enige directe betekenis aan het ritueel van ad sanctos begraven 

wil toekennen. Anderzijds wijst hij het ritueel ook niet zonder meer af. Dat kon hij ook 

moeilijk, omdat de mensen in zijn eigen omgeving veel waarde hechtten aan een graf ad 

sanctos. Daarom verdedigt hij een alternatieve duiding van het ritueel. Niet de plaats op zich 

biedt de gestorvene voordeel, maar het feit dat de nabestaanden door de plaats waar hun dode 

begraven ligt herinnerd worden aan hun plicht om voor de doden te bidden en hen te 

gedenken. Voor Augustinus zijn gebeden, het opdragen van het misoffer en het geven van 

aalmoezen de enige rituelen waardoor levenden iets voor doden kunnen doen. 

Om aan zijn lezerspubliek duidelijk te maken dat ad sanctos begraven niet leidt tot 

directe bescherming van de dode door de gestorven martelaar, maar tot doel heeft dat de 

nabestaanden de doden gedenken in hun gebeden, doet Augustinus een groot beroep op zijn 

retorische vaardigheden en gebruikt hij verschillende persuasieve strategieën. De waarde van 

begraven, de functie van een graf ad sanctos en de betekenis van voorbede voor de 

gestorvenen vormen samen het hoofdthema in het eerste gedeelte van De cura pro mortuis 

gerenda. 
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Het tweede hoofddeel lijkt op het eerste gezicht over een ander, hoewel verwant, onderwerp 

te gaan: Augustinus vertelt een aantal verhalen over droomverschijningen. De samenhang 

tussen beide helften van het geschrift is in de bestaande literatuur nog niet voldoende belicht. 

Klöckener (2002a: 183) signaleert in zijn lemma over De cura in het Augustinus-Lexikon, dat 

het geschrift geen systematisch-theologisch werk is, maar veeleer is ontstaan uit een 

“associatieve ontwikkeling van de thematiek”: “Das Werk ist nicht streng systematisch 

aufgebaut; Augustinus entwickelt die Themen eher assoziativ.” Voorgangers van Klöckener 

typeren de overgang naar de narratieve passages als “eine überraschende Wendung” 

(Arbesmann 1975: XI-XII) of een uitweiding ten opzichte van het hoofdonderwerp (Kotila 

1992: 145). 

In Augustine on the Relations between the Living and the Deceased heb ik willen 

aantonen dat de narratieve passages in het tweede gedeelte van De cura pro mortuis gerenda 

niet een uitweiding vormen of associatief verbonden zijn met het eerste gedeelte, maar dat de 

vertellingen een functie hebben in de hoofdlijn van de argumentatie in het geschrift. Dit blijkt 

niet alleen uit de inhoud van de verhalen, maar ook uit de manier waarop ze worden 

verwoord. Uit vergelijking van de verhalen onderling of met andere bronnen blijkt dat 

Augustinus zijn narratieve materiaal zo selecteert en ordent dat hij zijn vertellingen bruikbaar 

maakt als argument. Dat geldt voor verhalen over gebeurtenissen uit zijn eigen leven, maar 

ook voor verhalen uit geschreven bronnen, waaronder bijbelverhalen. Om de argumentatieve 

waarde van Augustinus’ verhalen te belichten, bevat dit proefschrift niet alleen commentaar 

op woord- en zinsniveau, maar ook op het niveau van grotere tekstgedeelten. 

 

Het commentaar bestaat uit een algemene inleiding en een detailcommentaar. In de algemene 

inleiding vindt de lezer informatie over de context waarbinnen De cura pro mortuis gerenda 

geschreven is. In hoofdstuk 1 komen de personages aan de orde die een rol spelen in de tekst: 

de auteur, Augustinus; bisschop Paulinus; Flora; en Augustinus’ moeder Monica. Het tweede 

hoofdstuk biedt achtergrondinformatie bij de thematiek van dood, graf en hiernamaals. 

Hoofdstuk 3 bevat een toelichting bij de benaderingen die ik gevolgd heb om tot een 

samenhangende interpretatie te komen van de structuur van De cura pro mortuis gerenda. Na 

deze inleiding volgt een detailcommentaar per paragraaf van De cura. Om zicht te houden op 

de structuur van de tekst als geheel heb ik deze ingedeeld in clusters van paragrafen die 

inhoudelijk en formeel samenhangen. Aan het commentaar op elk cluster van paragrafen gaat 

een inleiding vooraf die inzicht biedt in de structuur en de thematiek van het volgende 

gedeelte van de tekst. Ook bevatten deze inleidingen achtergrondinformatie bij een aantal 

onderwerpen die in het grote geheel van Augustinus’ oeuvre een centrale rol spelen en in 

De cura resoneren, zoals de verhouding tussen lichaam en ziel, het vraagstuk van het kwaad, 

en Augustinus’ benadering van wonderen. 

 

Om te komen tot een samenhangende duiding van de gehele tekst van De cura pro mortuis 

gerenda heb ik de benadering van een “klassiek” filologisch commentaar op woorden en 

zinnen gecombineerd met elementen uit meer tekstgerichte benaderingen, zoals de discourse-

linguïstiek. In deze benadering richt ik me op de talige middelen waarmee de auteur in zijn 

tekst samenhang en structuur aanbrengt, zoals woordvolgorde, tekststructurerende partikels, 

interactionele partikels, en de afwisseling van tijden en wijzen van het werkwoord. Voor het 

onderscheiden van verschillende teksttypen binnen een tekst wordt gewerkt met discourse 

modes, samenhangende clusters van talige verschijnselen die passen bij bijvoorbeeld 

narratieve, beschrijvende, argumentatieve of rapporterende passages (de narrative mode, 

description mode, argument mode, report mode). 
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Voor het analyseren van de narratieve passages heb ik elementen gebruikt uit de 

benadering van Labov (1977
4
) en Fleischman (1990) van de globale narratieve structuur en 

uit de narratologie. Labov en Fleischman benaderen verhalen vanuit een algemene, basale 

opbouw. Veel verhalen zijn opgebouwd uit een introductie (wie, wat, waar), een complicatie 

van de ontwikkelingen, een climax en een ontknoping. Uit de bestudering van Augustinus’ 

verhalen in De cura pro mortuis gerenda blijkt dat de auteur het belang van zijn verhaal voor 

zijn betoog vergroot door de climax van het verhaal te verleggen. 

In de narratologie, ten slotte, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende lagen in 

het verhaal: de tekst, het verhaal zoals de verteller of de personages het beleven en de 

gebeurtenissen die in chronologische volgorde hebben plaatsgevonden en die samen de 

inhoud van het verhaal uitmaken. Zoals blijkt uit een van de verhalen in De cura pro mortuis 

gerenda, kan de verteller de argumentatieve waarde van zijn verhaal vergroten door de 

gebeurtenissen niet in chronologische volgorde te vertellen, maar in volgorde van belang voor 

de argumentatie. 

 De drie gebruikte benaderingen hebben gemeen dat ze een tekst of vertelling 

bestuderen in de communicatieve context waarin ze functioneren, wat voor teksten in een 

‘dode’ taal als het Latijn de mogelijkheid biedt om zaken te verklaren die bij de bestudering 

van talige verschijnselen op woord- of zinsniveau onderbelicht blijven. 

 

Om uit te leggen wat de combinatie van elementen uit deze benaderingen oplevert voor het 

verstaan van De cura pro mortuis gerenda als samenhangende eenheid, geef ik de lijn van het 

betoog in deze tekst op hoofdlijnen weer. 

Na drie inleidende paragrafen waarin Augustinus de vraag van Paulinus naar de zin 

van het begraven ad sanctos schetst, volgt het eerste hoofddeel (paragraaf 2.3-9.11). Dit 

gedeelte wordt omlijst door een citaat uit Vergilius, Aen. 6.327-328: “de huiveringwekkende 

oevers en rauwklinkende stroom / mag men niet over voordat het gebeente rust heeft 

gevonden.”
289

 Augustinus contrasteert deze, volgens hem wijdverbreide, opvatting met Lucas 

12.4: “wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in 

staat zijn.”
290

 Uit deze twee teksten leidt Augustinus af dat mensen weliswaar denken een graf 

nodig te hebben om na de dood rust te vinden, maar dat het evangelie het accent verlegt naar 

wat er na de dood met de ziel gebeurt. Augustinus moedigt mensen aan om hun medemensen 

barmhartigheid te betonen door hen na hun dood op een fatsoenlijke manier te begraven. 

Maar als in een situatie van oorlog of natuurgeweld een begrafenis achterwege moet blijven, 

zal dit volgens hem geen nadelige gevolgen hebben voor de ziel van de gestorvene of voor de 

wederopstanding van zijn lichaam. De martelaren, die hun leven en zelfs de rust van een graf 

offeren voor de waarheid die het evangelie bevat, hebben volgens Augustinus de betrekkelijke 

waarde van het begraven van het lichaam goed begrepen. Een graf ad sanctos is voor 

Augustinus niet van grotere waarde dan een graf op een andere plaats, behalve als het de 

nabestaanden brengt tot intensievere voorbede voor de gestorvenen. 

 In paragraaf 9.11 verwijst Augustinus opnieuw naar het citaat uit Aeneis 6 dat hij in 

paragraaf 2.3 heeft aangehaald. Zo vormt het citaat een opstap tot de scharnierpassage in 

paragraaf 10.12. Daar werpt Augustinus een denkbeeldige tegenwerping op: zeggen dromen 

waarin doden vragen om begraven te worden niet dat de doden zelf aangeven een graf nodig 

te hebben om rust te vinden? Zo verscheen bijvoorbeeld Palinurus na zijn dood aan Aeneas en 

smeekte hem om begraven te worden (Aen. 6.337-383). De verschijning van Palinurus aan 

Aeneas vormt de aanleiding tot een reeks droomverhalen in het tweede hoofddeel (paragraaf 

11.13-17.21). De eerste zin van paragraaf 10.12 kondigt de nieuwe thematiek van 

droomverhalen aan: narrantur uisa quaedam, quae huic disputationi non neglegendam 

                                                 
289 Vertaling Schrijvers. 
290 Nieuwe Bijbelvertaling. 
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uideantur inferre quaestionem; “Er doen verhalen de ronde over droomgezichten die vragen 

oproepen en in deze verhandeling niet buiten beschouwing mogen blijven.”
291

 De 

woordvolgorde in deze zin is markant en ondersteunt de functie van de zin. Het predicaat 

narrantur staat voorop en wordt direct gevolgd door het subject uisa quaedam. Deze 

woordvolgorde is karakteristiek voor zogenaamde presentatieve zinnen, waarin een geheel 

nieuw onderwerp wordt aangesneden. De uitdrukking huic disputationi inferre geeft aan dat 

dit nieuwe onderwerp (droomverhalen) wel bezien moet worden in het licht van de discussie 

in het eerste hoofddeel over de waarde van begraven. Augustinus werkt zijn reactie op de 

denkbeeldige tegenwerping uit in drie droomverhalen. 

 In deze droomverhalen figureren doden en levenden die in dromen en visioenen 

verschijnen. De parallelle opbouw van de eerste twee verhalen (paragraaf 11.13) toont 

volgens Augustinus aan dat doden evenmin als levenden in persoon aanwezig zijn bij de 

dromer. Aan de hand van de benadering van Labov en Fleischman van de globale structuur 

van verhalen heb ik ontdekt dat deze twee verhalen dezelfde opbouw hebben: een mens heeft 

een lastig probleem dat door een droomverschijning wordt opgelost. In het ene geval krijgt de 

dromer de oplossing aangereikt van zijn dode vader die verschijnt, in het andere verhaal 

verschijnt Augustinus zelf in de droom om aan de dromer – zijn oudleerling – een probleem 

in een tekst van Cicero uit te leggen. Augustinus weet zeker dat hij op het moment van de 

droom niet bij de dromer aanwezig was, omdat deze zich in Carthago bevond en Augustinus 

zelf in Milaan was. Door middel van analogie probeert hij aan te tonen dat in het andere geval 

de dode vader ook niet zelf aanwezig was bij zijn dromende zoon. De parallelle opbouw van 

de twee verhalen in termen van introductie, complicatie, climax en ontknoping (Labov; 

Fleischman) vormt een formeel middel dat de analogie van de verhalen en daarmee hun 

bewijskracht versterkt. 

In paragraaf 12.15 volgt een derde verhaal over een complex van visioenen tijdens een 

bijna-doodervaring. In dit verhaal doet de patiënt verslag van visioenen waarin zowel doden 

als levenden aan hem verschijnen. Onder de levenden die verschijnen is weer Augustinus zelf. 

In de analyse van dit complexe verhaal over visioenen is het onderscheid van belang dat in de 

narratologie gemaakt wordt tussen drie verschillende lagen in het verhaal (gebeurtenissen, 

beleving en tekst). Uit het tijdgebruik in de verslagen van de verschillende visioenen blijkt dat 

de patiënt eerst visioenen had van levenden en daarna van doden. Deze volgorde houdt de 

verteller niet aan. In plaats daarvan vertelt hij eerst over de visioenen van de doden. Daarna 

volgt het visioen van levenden en in het bijzonder van Augustinus. Door deze volgorde aan te 

houden, bewerkt de verteller een climax in het verhaal. De verschijning van de levende 

Augustinus, die bij hoog en bij laag volhoudt dat hij niets wist van dit visioen toen de patiënt 

het kreeg, vormt immers het sluitende bewijs dat hij niet zelf aanwezig was bij de patiënt in 

zijn visioen. Ook dit verhaal sluit Augustinus af met een analogie tussen verschijningen van 

levenden en van doden. Zijn conclusie heeft de vorm van een retorische vraag: cur non ergo 

ita et illos mortuos eisdem nescientibus mortuis? “Waarom zou dit
292

 ook niet gelden voor de 

ontmoeting met de doden zonder dat die daar weet van hebben?”
293

 Deze retorische vraag is 

in feite een sterke bevestigende uitspraak. Het interactionele partikel ergo versterkt het 

bevestigende karakter van de uitspraak. Dit partikel wordt namelijk vaak gebruikt wanneer de 

auteur een conclusie trekt die het publiek op grond van informatie die eerder al gegeven is kan 

meemaken. Uit de droomverhalen wordt volgens Augustinus duidelijk dat de doden in het 

algemeen niet in staat zijn om de levenden iets te berichten. De verschijningen van doden die 

vragen om een begrafenis zijn een similitudo van de dode, een evenbeeld, en niet de dode zelf. 

                                                 
291 Vertaling Den Boeft & Van Reisen. 
292 Namelijk de feitelijke afwezigheid van de levende bij de verschijning in het visioen. 
293 Vertaling Den Boeft & Van Reisen. 
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Na deze conclusie bespreekt Augustinus de vraag hoe verschijningen van doden aan 

levenden tot stand komen. Waarschijnlijk zijn hier engelen in het spel, maar hoe zij precies te 

werk gaan kan Augustinus niet uitleggen. Hij vindt dat hij dit moet overlaten aan de experts 

op het gebied van de diiudicatio spirituum, het onderscheiden van geesten. Hoewel 

Augustinus zegt dat hij hier geen verstand van heeft, houdt hij wel zorgvuldig de regie over 

het vertellen van een verhaal over zo’n expert, de heremiet Johannes van Lycopolis. Dit 

verhaal komt ook voor in het eerste hoofdstuk van Eusebius’ historia monachorum, een 

Griekse tekst die door Rufinus in het Latijn is vertaald. Een vergelijking van de versie van 

Augustinus met die van Rufinus in de termen van Labov en Fleischman leert dat Augustinus 

de climax van het verhaal heeft verlegd. In het verhaal verschijnt Johannes in een droom aan 

een vrouw die zijn raad nodig heeft. Terwijl in de versie van Rufinus de climax in het verhaal 

bereikt wordt op het moment dat Johannes verschijnt en zijn raad geeft, ligt in het verhaal van 

Augustinus de climax al eerder, op het moment dat de heremiet aankondigt dat de vrouw hem 

zal kunnen raadplegen, sed in somnis, maar in een droom, niet in levenden lijve dus. In dit 

verhaal verpakt Augustinus het argument uit de eerdere verhalen (de verschijning staat niet 

gelijk aan de persoon of ziel zelf) in het inzicht van de expert Johannes: hij verschijnt in een 

droom, en dus niet in persoon. Zo eindigt het tweede hoofddeel met een climax: de expert 

bevestigt wat de auteur zelf al dacht, maar niet ten einde toe zei te kunnen doordenken. 

In de afsluitende paragrafen (18.22-23) komt Augustinus niet terug op de 

droomverhalen, maar herhaalt hij zijn opvatting over de waarde van begraven: een graf 

ad sanctos heeft volgens hem alleen zin als het de nabestaanden herinnert aan hun taak om 

voor de doden te bidden. De droomverhalen ondersteunen de auteur in zijn opvatting dat een 

zorgvuldig uitgevoerde begrafenis weliswaar zeer wenselijk is in normale omstandigheden, 

maar in tijden van nood niet onmisbaar is, terwijl het gebed voor de doden altijd nodig is. 

 

De gecombineerde benadering zoals hierboven geschetst blijkt het mogelijk te maken om De 

cura pro mortuis gerenda te interpreteren als een samenhangende tekst met een 

weldoordachte structuur, waarin een afgeronde boodschap met behulp van een scala aan 

persuasieve middelen aan de lezer wordt overgedragen. Deze benadering maakt in het 

bijzonder duidelijk welke belangrijke rol de narratieve passages spelen binnen de hoofdlijn 

van de argumentatie. De in dit proefschrift uitgevoerde analyse van de retorische strategieën 

die Augustinus gebruikt kan nieuw licht werpen op andere passages binnen zijn werk waarin 

narratieve en betogende passages elkaar afwisselen, zoals bijvoorbeeld het sterfbed van 

Monica in Confessiones 9 en de wonderverhalen in De ciuitate dei 22.8. 

Meer in het algemeen biedt deze benadering het voordeel dat begrippen en frasen in 

een tekst niet als losse elementen worden bestudeerd of zelfs uit hun verband worden gehaald, 

maar betekenis krijgen in de samenhang van de gehele tekst. Deze leeswijze biedt perspectief 

op nieuwe interpretaties, ook van teksten die groter en invloedrijker zijn dan De cura pro 

mortuis gerenda. 

 


