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kKiü, MIJN VADER.
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VOORAF.

Bij de voltooiing van mijn academische studie past
mij allereerst dank aan God, die mij ondanks mijn zonden en gebreken zóó heeft willen zegenen, dat het mij
met eerbiedige verwondering
vervult.
Voorts is het mij een behoefte, hier mijn diep gevoelden dank uit te spreken aan mijn Ouders voor de
opofferingen, die zij zich hebben getroost, om mij te
laten studeeren, een voorrecht, dat ik steeds meer ga
waardeeren.
In bijzondere mate komt mijn dank toe aan de Hoogleeraren der Vrije Universiteit, wier onderwijs ik mocht
ontvangen.
Hooggeleerde Sizoo, hooggeachte Promotor, ofschoon
Gij niet mijn leermeester waart aan de Universiteit, mag
ik mij toch tot Uw oud-leerlingen rekenen. Het was mij
dan ook een oorzaak van vreugde, dat Gij bereid waart
als mijn Promotor op te treden. Ik ben U zeer erkentelijk voor Uw raad en steun en bovenal voor de zeer prettige, vlotte wijze, waarop Gij mijn werk hebt geleid.
Hooggeleerde Woltjer, aan Uw groote werkkracht,
Uw welwillendheid en hulpvaardigheid zal ik steeds met
bewondering blijven denken.
Hooggeleerde Pos, Uw onderwijs zal bij mij steeds
in dankbare herinnering blijven voortleven.
Ook voor den persoonlijken omgang, dien wij als
studenten met U genoten, betuig ik U gaarne mijn dank.
U, Hooggeleerde Vollenhoven, ben ik dank verschuldigd voor Uw principiëele behandeling van de geschie-
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denis der philosophic. Uw hooge opvatting van Uw taak
dwong mij bewondering af.
Hooggeleerde Waterink, dat ik Uw colleges slechts
enkele maanden heb kunnen bijwonen, heb ik steeds
betreurd. Het onderwerp van mijn proefschrift moge U
bewijzen, hoezeer Uw vakken mijn belangstelling hebben. Ik gevoel mij U zeer verplicht, dat U bereid waart,
ondanks Uw overstelpend drukken arbeid, een belangrijk gedeelte van het manuscript te willen doorzien.
Een enkel woord zij hier gewijd aan de nagedachtenis van mijn betreurden leermeester Prof. Dr G. H. J.
W. J. Geesink, van wiens levenswijsheid ik mocht profiteeren, van wiens humor ik dikwijls heb genoten.
Tenslotte dank ik allen, die mij, op welke wijze dan
ook, hun diensten bewezen bij het bewerken van dit
proefschrift, van wie ik in het bijzonder vermeld den bibliothecaris en de beambten van de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen, mijn collega's Dr J. J. Koopmans en
Dr R. van Deemter en in de laatste, niet in de minste
plaats mijn vrouw, die mij tot niet genoeg te waardeeren steun en hulp is geweest.
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INLEIDING.

Over Augustinus als paedagoog is reeds vrij wat
geschreven. Toch blijkt, wanneer wij een bibliographic
over Augustinus opslaan, al spoedig, dat de belangstelling gewoonlijk meer gericht is op andere kanten van
zijn persoon en werk. Wij vinden een overstelpend aantal publicaties over zijn bekeering, zijn theologie, zijn
philosophie, zijn polemieken, over zijn beteekenis als
stilist en prediker. Zoo kan men doorgaan. Over zijn
paedagogiek evenwel is de literatuur belangrijk minder
omvangrijk: de paedagoog gaat schuil achter den kerkvader. De reden daarvan is niet ver te zoeken. Over paedagogische vraagstukken toch schreef Augustinus niet
een speciaal werk. Zijn beschouwingen over opvoedkunde, zielkunde en didactiek liggen in vele van zijn
werken verspreid. Het veelvuldigst treffen wij die aan in:
De doctrina Christiana i ) , De catechizandis rudibus 2) en
de Confessiones 3). Het is de verdienste van Eggers^) De eerste drie boeken zyn geschreven in 397; 't slot
van het derde en vierde in 427. verg. de praefatio van de editie
van Vogels, Bonn, 1930.
^) Geschreven in 400, volgens anderen in 405, cf. Christopher, S. Aureli Augustini de catech. rudibus liber unus p. 3,
Washington 1926.
*) Geschreven ± 400.
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dorfer, dat hij deze gegevens chronologisch en systematisch heeft verwerkt in zijn werk: Der heilige Augustinus als Padagoge i ) . Zeer veel materiaal bevat ook het
werkje van Rudolf Gerg: Die Erziehung des Menschen
nach den Schriften des hl. Augustinus dargestellt 2).
Tusschen beide publicaties bestaat groot verschil in opzet. Eggersdorfer wil laten zien, hoe Augustinus tot zijn
meening gekomen is, Gerg, wat Augustinus over opvoedkundige vraagstukken dacht.
Een samenvatting en aanvulling van deze beide
auteurs wil Robbers geven in zijn mooie boek: De heilige
Augustinus als Paedagoog 3). Men kan vragen of onze
studie niet overbodig is, of het materiaal niet is uitgeput,
nu wij in genoemde werken zulk een uitnemend beeld
krijgen van den kerkvader als opvoeder. Toegegeven
moet worden, dat bij de behandeling van ons onderwerp
met name van Eggersdorfers en Robbers' arbeid een
veelvuldig en dankbaar gebruik is gemaakt, sterker nog,
dat zonder hun werk deze studie wel niet zou zijn begonnen. Anderzijds moet worden vooropgesteld, dat ons
bij de bestudeering van Augustinus niet zoozeer de paedagoog als wel de leeraar interesseerde. In 't kort gezegd;
deze studie poogt te onderzoeken of juist is de onwillekeurig opkomende gedachte, dat Augustinus een voortreffelijk docent is geweest. Zonder dat de praclijk geheel buiten beschouwing werd gelaten, viel toch tot nu
toe op de theoretische beschouwingen van Augustinus
over paedagogiek c a . het accent. Dat vindt weer hierin
zijn oorzaak, dat juist dié geschriften van Augustinus,
die hem laten zien in de praktijk van zijn onderwijs, te
1)
2)
3)
teratuur
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Freiburg i. Breisgau 1907.
Köln 1909.
's-Hertogenbosch, Malmberg 1925. Voor de verdere liwordt verwezen naar de lijst van geraadpleegde werken.

eenzijdig worden gebruikt om, in combinatie met de
Confessiones, zijn geestelijke ontwikkeling te bestudeeren, met name den invloed, dien hij van de Neo-Platonici
heeft ondergaan. Dit zijn immers de eerste geschriften,
die ons van hem zijn bewaard gebleven. Zij zijn ontstaan in 386, na zijn bekeering. Bedoeld worden: Contra
Academicos libri III, De beata vita en De ordine
libri II 1). Nu hebben ook Eggersdorfer, Gerg en Boutens wel stof ontleend aan deze opuscula, maar bij
nauwkeurige bestudeering bleek, dat deze nog heel wat
bevatten, dat een helder licht werpt op de practijk van
Augustinus' onderwijs. De opzet van deze studie is dus
om in de eerste plaats Augustinus practisch aan 't werk
te zien met zijn leerlingen, om na te gaan van welke
middelen hij zich bedient en vooral, hoe hij de regels,
die hij in zijn werken voorschrijft, zelf toepast. Verder bestaat er bij den schrijver een persoonlijke voorkeur voor
dit onderwerp. De klacht wordt dikwijls van deskundige
zijde gehoord, dat in Nederland de paedagogische en
didactische vorming van den leeraar te wenschen overlaat. De laatste jaren geven in dezen reeds pogingen tot
verbetering te zien. Ik heb nu getracht eenigermate een
tekort aan te vullen door een groot paedagoog tot voorwerp van een speciale studie te maken. Ook heb ik mij
gewaagd aan een kleine karakterbeschrijving, die in het
verband zeer wel past en bovendien in een soortgelijke
overweging als ten aanzien van het tekort aan paedagogische vorming haar motiveering vindt. Een overzicht
van de geschiedenis der paedagogiek kan om twee redenen achterwege worden gelaten. Ten eerste is er gedurende eeuwen in de Romeinsche schoolwereld niet de
minste verandering gekomen, zoodat Quintilianus een
1) Over de juiste volgorde van deze geschriften handelt
o.m. uitvoerig J. H. v. Haeringen in zijn dissertatie: De Augustini ante baptismum rusticantis operibus, Groningen 1917.
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HOOFDSTUK I.

AUGUSTINUS ALS GRAMMATICUS EN RHETOR.

§ 1. De maatschappelijke positie der leeraren ten tijde
van Augustinus.
Tijdens de republiek was de positie van de leeraren
weinig aantrekkelijk. De ludi magister, die het eerste,
elementaire onderricht gaf, was een slaaf of vrijgelatene en dus iemand zonder aanzien, die maar moest
zien, dat hij rondkwam van het weinige, dat zijn leerlingen hem betaalden. Niet ver boven het niveau van
den ludi magister stonden aanvankelijk de grammatici,
rhetoren en philosophen. Ook zij behoorden tot de lagere volksklasse en waren gewoonlijk vrijgelatenen
of vreemdelingen. Onder Julius Caesar werd de positie
der grammatici iets gunstiger, doordat velen het burgerrecht verwierven i ) . Onder Augustus koos voor het eerst
iemand uit den ridderstand het beroep van rhetor.
Dank zij Nero's belangstelling voor de welsprekendheid brachten vele rhetoren van de geringste afkomst
het reeds tot den rang van senator en vervolgens tot de
hoogste onderscheidingen. Overigens was het geven van
*) Suetonius, Julius Caesar, 42.
14

onderwijs geheel een persoonlijke aangelegenheid, waar
de staat zich niet mee bemoeide. Een belangrijke stap
in de richting van staatsbemoeiing was de bepaling van
Vespasianus, tengevolge waarvan voor de Latijnsche en
Grieksche rhetoren een j aarlij ksche subsidie van
100.000 sestertiën uit de schatkist beschikbaar werd gesteld 1). Met het onderwijs als zoodanig bemoeide de
overheid zich voorc.lsnog niet. Het onderwijs bleef vrij.
Slechts de positie der rhetoren werd beter, waarvan ook
de grammatici allengs profijt trokken.
Blijkens de onderwijsbepalingen van den codex
Theodosianus genoten docenten aan de officiëele (niet
particuliere) scholen bijzondere voorrechten, die het
ambt wel begeerlijk moesten maken. Zoo is er een bepaling van het jaar 321, gegeven door Constantijn den
Grooten, waarbij o.a. grammatici en rhetoren vrijgesteld
worden van publieke verplichtingen (immunes esse) 2).
In een wet van het jaar 333 wordt die bepaling nog
eens herhaald en verduidelijkt in dien zin, dat leeraren
vrijgesteld worden van dienstplicht 3).
Onder de genoemde munera publica valt o.a. de
verplichte huisvesting van hooge ambtenaren, hoofdofficieren en gezanten 4).
Verder waren leeraren vrijgesteld van bepaalde
1) ld. Vespasianus, 18.
Friedlander, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 9. Aufl.
1919, I p. 175 e.v.
C. J. Henning, De eerste schoolstrijd tusschen kerk en staat 1937
bespreekt meer uitvoerig de positie van de leeraren en de verschillende maatregelen, die de keizers namen ten aanzien van
het onderwijs, a.w. p. 21 e.v.
2) Codex Theod. XIII, 3, 1.
*) id. XIII, 3, 3. Ab omnibus muneribus publicis vacare praecipimus, nee ad militiam comprehendi.
•*) Cruse, Die onderwijswette van die codex Theodosianus,
Stellenbosch 1934, p. 23 e.v.
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belastingen i ) . Eindelijk bevat de wet van 321 nog een
zeer merkwaardige bepaling en wel deze, dat leeraren
niet mogen worden gedagvaard 2). De mogelijkheid om
eereposten te bekleeden blijft open, maar leeraren
kunnen daartoe niet verplicht worden 3).
Dat professoren in de rhetorica tot hooge staatsbetrekkingen konden worden geroepen, leert ons o.a. het
voorbeeld van Ausonius, professor te Bordeaux, die na
verschillende eervolle posten te hebben bekleed, in 379
tot consul werd benoemd 4). Ook Augustinus droomde
van een schoone toekomst, die hij via zijn ambt als
rhetor dacht te bereiken, zooals wij zullen zien.
Wat de inkomsten betreft, de officieel aangestelde
leeraren (grammatici, philosophen en juristen e.d.) genoten naast een vast inkomen, de opbrengst van de
collegegelden 5). Het aantal privaatdocenten was zeer
groot. Zij moesten leven van hetgeen hun leerlingen
betaalden, met al de risico's daaraan verbonden «).
§ 2. Augustinus'

loopbaan als leeraar.

Van Augustinus nu lezen wij, dat hij na een opleiding tot rhetor in Carthago, grammatica heeft gedoceerd in zijn geboorteplaats ''). Waarom hij deze
richting verkoos boven de advocatuur, vermeldt hij niet.
1) ld. p. 21; Pauly Wissowa R.E. Ila Kol. 758 e.v. art.
Schulen, Ziebartb.
') Over het motief van deze bepaling, zie Cruse a.w. p. 28
e.v.: in ius etiam vocari vel pati iniuriam prohibemus; codex
Theod. XIII, 3, 1.
*) Cod. Theod. XIII, 3, 1 fungi eos honoribus volentes permittimus.
•») Zie Schanz. Gesch. d. röm. Litt. IV, I, p. 22.
*) Rauschen. Das griechisch-römische Schulwesen zur Zeit
des ausgehenden Heidentums p, 62.
«) id. pag. 63 e.v.; Friedlander a.w. I p. 174.
^) Possidius, Vita, cap. I.
16

Toch is deze keuze eenigszins opvallend, omdat hij als
einddoel van „die studiën, die als eervol genoemd
worden" aangeeft: „de behandeling van twistrijke rechtzaken, opdat ik daarin zou uitmunten, des te meer lof
oogstend, naarmate ik bedrieglijker zou zijn" i ) .
Hoe het ook zij, als privaatleeraar had hy in
Thagaste goede kansen. In de eerste plaats bezat hij
een schitterenden aanleg; aan de hoogeschool van
Carthago was hij de beste 2). Een tweede voordeel was,
dat hij den steun genoot van een zeer aanzienlijk man,
zijn weldoener Romanianus 3). Wanneer hij zijn taak
heeft aangevangen, laat zich ongeveer gissen. In het
algemeen beëindigde de student in de rhetorica zijn
studie op 20-jarigen leeftijd *). In Rome gold zelfs de
bepaling, dat, behoudens één uitzondering, een student
na zijn 20ste levensjaar de stad moest verlaten s).
Van veel belang achten de schrijvers over Augustinus dit punt niet. Zonder argumentatie vermelden sommigen, zij het met zekere voorzichtigheid, een jaartalAnderen schenken daaraan in 't geheel geen aandacht! s)
^) Conf. III, 3. Het beroep van advocaat bood ruime mogelijkheden om tot eer en rijkdom te komen. Friedl. a.w. I
p. 181 e.v.
2) Conf. III, 3.
8) c. Ac. II, 3, waar Augustinus hem prijst in hartelijke
bewoordingen: „gij hebt mij in onze eigen stad door uw gunst,
uw vriendschap, door uw huis voor mij open te stellen, bijna
met u beroemd en tot een der eerste burgers gemaakt".
4) Lechner, Erz. und Bildung in der griech.röm. Antike
1933 pag. 230.
^) Cod. Theod. XIV, 9, I. Deze bepaling betrof uiteraard
studenten, die van elders kwamen. Voorbeelden van een langduriger studententijd zijn vooral van Athene bekend. Albert Muller, Studentenleben im 4 Jhrh. n. Chr. Philologus Bd. 69, pag. 299.
8) Schanz. röm. Litt. Gesch. IV, 2 p. 399 geeft ± 375.
Evenzoo Jülicher in Pauly Wissowa, R.E. sub voce Augustinus.
De LabrioUe, Hist, de la litt. lat. chréüenne. p. 532 geeft ± 374.
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Omstreeks 374 moet hij zijn opgetreden. Een aanknoopingspunt biedt zijn eigen mededeeling: „In dat
zelfde tijdvak van negen jaren, van mijn negentiende
tot mijn achtentwintigste levensjaar, werden wij verleid
en verleidden wij, zelf bedrogen en anderen bedriegend...
openlijk door middel van de z.g. „vrije kunsten". In
het volgend caput heet het: „in die jaren gaf ik onderricht in de kunst der welsprekendheid" i).
Bovendien blijkt uit Conf. IV, 16, dat hij op ongeveer
20-jarigen leeftijd nog student was in Carthago.
Nog een ander punt dient even te worden aangeroerd. Volgens Possidius' vita 2) begon Augustinus met
het doceeren van grammatica; zelf spreekt hij zooals wij
reeds zagen van de kunst der welsprekendheid. In de
literatuur over Augustinus nu volgen sommigen het bericht van Possidius, anderen Augustinus' eigen verhaal 3). Toch hoeft in deze verschillende mededeelingen
geen tegenstelling te liggen. De Romeinen kenden, zooals
bekend is, drie soorten van onderwijs. Ten eerste het
elementaire, lagere onderwijs in de gewone schoolvakken
lezen, schrijven, rekenen, gegeven door een litterator. In
aansluiting hieraan werd in de scholen der grammatici
Grabmann, Lex. für Theol. u. Kirche, Bindemann in zijn werk
over Augustinus, Bardenhewer, Gesch. der altkirchlichen Lit. 4.
Bd. 1924 noemen geen aanvangsdatum. Portalle, Diction, de Theol.
cath. van Vacant et Mangenot 1923, vermeldt bij het jaar 373:
„cette période manichéenne coincide pour Augustin avec Ie plein
épanouissement de ses facultés littéraires".
Loofs, Realenc. für prot. Theol. u. Kirche 1' p. 262 e.v. brengt
den aanvang van Augustinus' optreden in verband met zijn overyaag tot het Manichaeïsme.
1) Conf. IV, 1 en 2.
••') Possidius, vita cap. I.
") Zoo b.v. Bindemann, Der heiüge Aug. I pag. 105, opm. 2,
die Possidius niet volgt; daarentegen Robbers, De heilige Aug.
als paedagoog, pag. 10, wel.
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onderricht gegeven in het Grieksch aan de hand van
Homerus, Euripides e.a. Ook werden Latijnsche schryvers geïnterpreteerd, Vergilius in de eerste plaats. Dikwijls nu werd in de scholen der grammatici ook rhetorica
onderwezen. Een bepaalde afronding van de stof naar
boven bestond niet i ) .
Zelf vertelt Augustinus, dat hij eens een voordracht
moest houden over een gefingeerd onderwerp en daarmede lof oogstte 2). Hij was toen nog bij den grammaticus in Madaura „tot het ontvangen van onderwijs in de
wetenschappen en in de welsprekendheid"
3). De opschriften op de scholen wezen er bovendien op, dat ook
bij de grammatici de welsprekendheid alles overheerschte 4). Zoo zal ook Augustinus in zijn geboorteplaats zoowel het één als het ander gedoceerd hebben.
De periode van zijn leeraarschap tot aan zijn bekeering is de donkerste periode uit zijn leven geweest. Zijn
geschiedenis is bekend genoeg. De overgang naar de
secte der Manichaeën leidde tot een ernstige verwijdering
van zijn Moeder s). Niettegenstaande de welgemeende
raadgevingen van een oud medicus en van zijn vriend
Nebridius hecht hij geloof aan de astrologie 6). Er is een
voortdurende onrust in hem. Hij kon den naam van
Christus niet kwijt raken, sterker, diep in zyn hart
smachtte hij reeds toen naar de Waarheid '^), maar
anderzijds hield de dwaling hem vast, waaraan hij zich
1) Lechner a.w. pag. 154. Ziebarth in P. W. R.E. II a,
art. Schulen kol. 758 e.v. Henning, a.w. pag. 10.
2) Conf. I, 17.
3) id. II, 3.
*) id. I, 16 „hier leert men woorden, hier kan men zich de
welsprekendheid verwerven
"
«) id. Ill, 11.
») id. IV, 3.
,
') id. Ill, 6.
19

gedurig poogde te ontworstelen, met het gevolg, dat hy
nog „dieper werd neergeworpen" i ) . De storm van zyn
hartstocht is nu in zooverre bedaard, dat hij de vrouw
met wie hij in concubinaat leeft, trouw blijft 2). Zijn
eerzucht drijft hem evenals anderen ertoe om roem en
applaus in de schouwburgen te oogsten en deel te nemen
aan wedstrijden 3).
Zoo is er reeds dadelijk bij zijn optreden als leeraar
een conflict in zijn ziel, dat bij het ouder worden feller
wordt en zijn ontknooping vindt in zijn bekeering:
eenerzijds zijn verlangen naar waarheid, anderzijds zijn
gebondenheid aan hartstocht en eerzucht.
Wij kunnen ons voorstellen, dat deze innerlijke
spanningen niet nalieten van invloed te zijn op de uitoefening van zijn ambt. Toch vernemen wij daarvan
aanvankelijk niets, hetzij omdat Augustinus er over zwijgt
of omdat hij juist in zijn dagelijkschen arbeid een zeker
tegenwicht vond. Wel zijn de gegevens omtrent den aanvang van zijn carrière gering, maar toch geven enkele
opmerkingen ons den indruk, dat hij zijn werk met toewijding deed. B.v., wanneer hij vertelt: „ik gaf er de voorkeur aan goede leerlingen te hebben — wat men dan
goede leerlingen noemt" 4). Daarbij is hij te goeder trouw.
Hij brengt zijn leerlingen weliswaar de kunstgrepen der
rhetorica bij, maar, „sine dolo" en dat niet met de bedoeling „om tegen het leven van een onschuldige op te
treden, maar bij gelegenheid het leven van een schuldige
te verdedigen" s). Later zag hij bij het overdenken van
zijn leven „die goede trouw als lichtpunten in een dichten

^) id. Ill,
») id. IV,
») id. IV,
*) id. IV,
6) ibid.
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11.
2.
1.
2.

rook" 1). Opmerking verdient voorts, dat hij blijft
studeeren. Reeds in Carthago had hij opgemerkt, dat het
onderricht in zakelijke kennis veel te wenschen
overliet 2).
Zelfstandig heeft hij dien achterstand ingehaald,
zonder eenige hulp van anderen 3). Wat hij van de artes
liberales had bestudeerd, doceerde hij ook aan zyn leerlingen. In dit verband vernemen wij voor het eerst iets
van zijn resultaten. Zelfs ijverige en begaafde leerlingen
hadden groote moeite met die artes liberales, behalve
wanneer hij ze probeerde uit te leggen *).
Alypius werd in Thagaste zijn leerling, aangetrokken
door Augustinus' „goedheid en geleerdheid" ^). Ook
buiten den kring van zijn school ontbrak het niet aan
onderscheidingen; eens zette de proconsul eigenhandig
de overwinningskrans op zijn hoofd s). Lang heeft zijn
verblijf in Thagaste niet geduurd. De dood van zijn intiemsten vriend, wiens naam niet bekend is 7) en de
hoop op een betere positie ») deden hem besluiten naar
Carthago te gaan. Dat hij toen ongeveer een jaar werkzaam was geweest, kan worden afgeleid uit twee opmerkingen in Conf. IV, 4: „in den eersten tijd, dat ik
in mijn geboorteplaats onderricht begon te geven, had ik
mij een vriend verworven" en even later: „gij naamt hem
weg uit dit leven, toen hij ternauwernood een jaar met
mij geleefd had in de vriendschap..." 9).
1) Conf. IV, 2.
•') id. IV, 16. •
') ibid.
*) id. IV, 16.
") id. VI, 7.
•) id. IV, 3.
•>) id. IV, 7.
«) c. Ac. II, 3.
") Voor Augustinus' karakter is het kenmerkend, dat Wj
in die mate door smart overmand is, dat hjj tot niets in staat
21

die op zijn beschouwingen van invloed was i). Faustus
was een vriendelijk mensch, die aangenaam wist te
spreken, maar de inhoud beteekende weinig. Zijn
vrienden raden hem dan naar Rome te gaan, waarbij zij
hem „een grooter inkomen en grooter aanzien" voorspiegelen 2). Deze argumenten maken yvel indruk op
hem, maar geven niet den doorslag, Augustinus is niet
opgewassen tegen de ongebondenheid van de Carthaagsche studenten. Te Rome studeerden de jongelui rustiger
en waren meer aan orde en tucht gewend 3), had hij vernomen.
Dus staat zijn besluit vast. Hij verlaat Carthago
heimelijk, zeer tegen den zin van zijn Moeder. Ook deze
verandering bleek geen verbetering. Hij wordt gevaarlijk
ziek 4), zijn gastheer is een Manichaeër en hij sluit zich
ook na zijn herstel bij deze secte aan, al vervreemdt hij
innerlijk meer en meer van haar. Zoo wordt hij een gemakkelijke prooi van de Academische scepsis s), waarmee hij tevens den donkersten tijd van zijn leven tegemoet gaat. De leerlingen stelden ook teleur. Met ijver was
hij opnieuw zijn taak begonnen 6). Bij zich aan huis verzamelde hij enkele leerlingen, die hem van naam kenden
en door wie hij hoopte bekend te worden. Een nieuwe
wolk trok over zijn bestaan: de studenten zijn inderdaad
riKstiger dan in Carthago, maar, zooals men hem vertelde,
1) id. V, 6.
=') id. V. 8.
*) Volgens een bepaling van de keizers Valentinianus en
Valens en den Augustus Gratianus van het jaar 370 waren de
studenten, die van elders kwamen, in Rome aan een scherpe
controle onderworpen. "Wangedrag kon gestraft worden met
lichamelijke tuchtiging in het openbaar en het consilium abeundi.
Codex Theod. XIV 9, 1.
^) id. V, 9.
*) id. V, 10.
•) id. V, 12.
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kwam het voor, dat ze opeens bij onderlinge afspraak
wegbleven zonder hun leermeester te betalen i ) . Augustinus vertelt niet of hij ook werkelijk het slachtoffer van
deze trouweloosheid is geworden. Wel was zijn positie
onzeker met deze gegevens voor oogen. Gelukkig kwam
er spoedig uitkomst. Door bemiddeling van den stadsprefect van Rome, Symmachus, den beroemdsten man
van dien tijd en den invloed van zijn vrienden in Rome
wordt hij benoemd tot leeraar in de rhetorica in
Milaan 2). Augustinus is dan in zijn dertigste jaar 3).
Met deze benoeming was hij van materiëele zorgen ontheven en stonden zelfs eer, aanzien en rijkdom in uitzicht. Deze dingen hadden voor hem groote bekoring: „ik
verlangde naar eer, gewin en naar een huwelijk" 4).
Graag liet hij zijn gedachten over de toekomst gaan: „vele
invloedrijke vrienden staan mij ten dienste; om nu maar
niet sterk te jagen naar iets anders, een gouverneurschap
zou ik toch wel kunnen krijgen. En dan zou ik een vrouw
kunnen nemen met eenig vermogen... en dan zal daarmee de grens mijner begeerte bereikt zijn" s). Uit een
en ander blijkt voldoende, hoe sterk bij hem de eerzucht is.
Ondanks zijn aanzienlijke positie voelt hij zich
verre van gelukkig. Eens heeft hij bijval verworven
met het houden van een lofrede. Toch voelt hij
diep in zijn hart duidelijk het holle en leege
van zijn mooie phrasen, zóó sterk zelfs, dat hij dien
zelfden avond een bedelaar benijdt: „hij was vroolijk, ik
*) Niet alleen te Rome bestond die gewoonte. Ook elders
hadden leeraren met dit euvel te kampen. Zie Muller, Studentenleben, p . 308.
•^) Conf. V, 13.
3) ld. VI, 11.
4) id. VI, 6.
») id. VI, 11.
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bedrukt, hij zorgeloos, ik angstig" i). Innerlijk staat het
hem tegen „door liegen zijn hoogmoed te bevredigen".
Het gaat hem slecht 2). Daar komt nog een tweede factor
bij. Zinnelijke lust speelt bij hem een groote rol. Voortdurend leeft hij met een vrouw en kan dien omgang
niet missen. Juist door zijn dagelijksch verkeeren met
Alypius, die een zeer ingetogen leven leidde 3), viel die
gebondenheid aan zingenot temeer op. Eindelijk is het
de groote twijfel, waaraan hij ten prooi is, die hem alle
levensvreugde beneemt. Deze spanningen nemen steeds
toe. Het plan wordt gemaakt, om „de moeilijkheden van
het menschenleven" te ontvluchten, en met een aantal
vrienden zich terug te trekken *). Tot de uitvoering is
het evenwel niet gekomen. Met al deze gegevens voor
oogen, verbaast het ons niet, dat hij zijn dagelijksch werk
„moeilijk" vond, dat hij spreekt van „den last van hel
leeraarsambt" s), van „bezigheden, onder wier gewicht
ik zuchtte" 6) en zelfs van een „zware slavernij" 7). Tot
grooten steun waren hem in zijn moeilijkheden zijn
vrienden. Het waren vooral Nebridius en Alypius. aan
wie hij zijn nood klaagde: „er waren drie hongerigen,
die elkander hun nood klaagden" s). Hij gevoelde, dat
zijn vrienden hem onmisbaar waren. Aan hun aanwezigheid was het dan ook ongetwijfeld te danken, dat hij zijn
werk kon blijven doen. Wij krijgen den indruk, dat hij
zijn schoolwerk getrouw verrichtte. Wij lezen, dat hij
zich voor zijn lessen prepareert ^) en dat hij in een groot
1)
2)
3)
*)
6)
•)
^)
8)
•)
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id. VI, 6.
ibid.
id. VI, 12.
id. VI, 14.
id. IX, 2.
id. VIII, 6.
id. VIII. 1.
id. VI. 10.
id. VI, 11.

i

•

aanzien staat ook bij de ouders van zijn leerlingen, „die
in het belang van hun kinderen het liefst zagen, dat ik
nooit vrij was" i ) .
Daarbij was hij echter teer van gestel 2).
Zelfs werd hij „tengevolge van al te groote inspanning met wetenschappelijken arbeid" gedwongen
zijn taak neer te leggen. Innerlijk was hij toen reeds geheel los van „den dienst der woordenrijkheid" 3).
1) id. IX, 2.
*) Over Augustinus' gezondheid deelt een arts, B. Legewie
in Misc. Agost. van 1931 interessante bijzonderheden mede. In het
algemeen gesproken komt deze tot de conclusie: Seine körperliche
Konstitution war normal, gesund, widerstandsfahig, wenn auch
vom spateren Mannesalter ab zart und dadurch ein wenig vermindert leistungfahig (pag. 15). Gewezen wordt op den hoogen
leeftijd, dien Augustinus bereikte en zijn ongeloofelijke werkkracht.
Dit neemt evenwel niet weg, dat Legewie melding maakt van vier
acute ongesteldheden. De eenige ziekte van langeren duur overviel
hem in den zomer van 386. Als symptomen geeft Augustinus zelf
aan: bemoeilijkte ademhaling, pijn in de borst en heeschheid
Conf. IX, 2. Deze verschijnselen waren meer hinderlijk dan gevaarlijk; immers, de patient kon schrijven, wandelen, disputeeren,
zelfs vroeg opstaan, de Ord. I, 6.
Op Cassiciacura moest hij zich alleen ontzien. De diagnose
van Legewie luidt: „Anhaltspunkte für ein emstliches Leiden,
etwa besonders eine Lungen- oder Kehlkopftuberkulose waren
nicht zu finden, ihr Vorhandensein ist im Gegenteil unwahrscheinlich. Die Ausheilung war vollstandig; Rückfalle traten nicht ein.
Neben einer teilweisen Aphonie lasst sich noch eine katarrhalische
Erkrankung wenigstens auch der Luftröhre vermuten (pag. 20).
Zijn gezondheidstoestand besprekend in een artikel, getiteld:
Augustinus' werkkracht, in Stemmen des Tijds 1934, 23*, werpt A.
Sizoo de vraag op: „Wijst dit allesi op een chronisch longlijden of
op een chronische bronchitis"?
») ld. IX, 2; c. Ac. I, 3.
De geschiedenis van Augustinus' bekeering wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. Uitvoerig handelen daarover o.a. Wilhelm Thirame, Augustins geistige Entwickelung in den ersten
Jahren nach seiner „Bekehrung", 1908.
Charles Boyer, Christianisme et Neo-Platonisme dans la formation
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Met het aanbreken van de herfstvacantie legt hij zijn
taak neer en begeeft zich naar het landgoed Cassiciacum,
dat Verecundus, een vriend en collega van Augustinus,
hem ter beschikking had gesteld, i)
Hiermee is officieel een einde gekomen aan zijn
loopbaan als leeraar. Voor het onderwerp, dat ons bezig
houdt, zijn de gegevens in deze periode schaarsch. Kort
samengevat krijgen wij van hem dezen indruk:
1. Hij heeft idealen voor zijn vak.
2. Wat de leerstof betreft, bleek, dat hij trachtte
zijn leerlingen een grondiger kennis bij te
brengen van de artes liberales dan gewoonlijk
geschiedde.
3. Formeel bleek hij goed te kunnen uitleggen en
bij zijn onderwijs te streven niet alleen naar duidelijkheid, maar ook naar levendigheid door het
geven van pakkende voorbeelden.
de Saint Augustin 1920.
Karl Holl, Augustins innere Entwicklung, in Gesammelte
satze zur Kirchengeschichte III, 1928.
Th. L. Haitjema, Augustinus* Wetenschapsidee, 1917.
1) In 386.
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Auf-

HOOFDSTUK II.

AUGUSTINUS OP CASSICIACUM.
§ 1.

Inleiding.

De eenige plaats, w a a r de n a a m Cassiciacum voorkomt, is Conf. IX, 3. Het lag in de omgeving van
Milaan i ) . In tegenstelling m e t de l a n d h u i z e n v a n rijke
Romeinen, w a a r v a n ons de beschrijving is b e w a a r d gebleven, m a a k t het een soberen i n d r u k . Het b a d h u i s stond
blijkbaar a p a r t 2) en v o r m d e de eenige luxe. E r w a s
v e r d e r b o u w - en weiland, w a a r m e n dikwijls bijeen
k w a m i o n d e r de s c h a d u w v a n e e n boom 3). Het m u r m e l e n
^) Tot 1845 werd algemeen aangenomen, dat Cassiciacum
identiek was met Cassago di Brianza. Het zou de plek zyn, waar
thans nog het paleis van den visconte di Modrone zich bevindt,
op een afstand van 30 K.M. van Milaan. Geleerden van naam
hebben deze traditie verworpen en op textcritische en linguïstische gronden als de vermoedelijke plaats Casciago aangewezen,
op 65 K.M. van Milaan. In 1928 meende Beretta, dat beide genoemde plaatsen in aanmerking komen. Voor verdere bijzonderheden vergelijke men het uitvoerig artikel in Misc. Agost. 1931,
La controversia sul „Rus Cassiciacum" van Philippo Meda, die
nog steeds Cassago di Brianza voor de bewuste plaats houdt.
2) de Ord. II, 34.
*) ad arborem solitam; c. Ac. II, 25.
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van de waterleiding was het eenige geluid, dat 's nachts
de stilte verbrak. Augustinus' doel was zich uit de wereld
terug te trekken en zich voor te hereiden op den doop i ) .
Daarnaast zoekt hij in het buitenleven herstel voor
zijn gezondheid. Hij bevindt zich nu in rustige omgeving,
is vrij van materiëele zorgen en los van de wereld, een
ideaal reeds vroeger door hem en zijn vrienden gekoesterd 2). De ergste depressies zijn voorbij, hij heeft
weer perspectief. „Depositis oneribus mortuarum
curarum respiro, resipisco, redeo ad me", schrijft hij aan
Romanianus 3). Om zich heen heeft hij een kleinen
kring van familieleden en vrienden. In de eerste plaats
zijn Moeder, Monnica, die voor de huishouding zorg
draagt, maar soms ook aan de gesprekken deel neemt.
Zijn zoontje Adeodatus is de jongste van het gezelschap.
Men neemt aan, dat hij in 372 is geboren •*). Als zijn
Vader naar Milaan terugkeert, is hij ongeveer 15 jaar
oud 5). Augustinus' eenige broer Navigius 6) treedt
weinig op den voorgrond; van zijn beide neven Lastidianus en Rusticus valt slechts op te merken, dat zij
alleen het elementaire onderwijs hadden genoten. Augustinus meent van hun gezond verstand te kunnen profiteeren. Meer in het licht treden drie andere figuren,
waarvan Alypius wel de belangrijkste is, al ontbreekt hij
nog al eens 7). Trygetius had een tijd lang in het leger

>)
3)
»)
*)
439 e.v.
»)
8)
'')
pag. 37.
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Conf. IX, 3 en 4.
ld. VI, 14.
c. Ac. II, 4.
Schanz, a.w. IV, 2. pag. 399. Bardenhewer a.w. IV, pag.
Zoo ook Portalle, Nörregaard e.a.
Conf. IX, 6.
id. IX, 11; de beata vita 6.
Hierover handelt meer uitvoerig J. H. v. Haeringen a. w.

gediend en was daarna tot Augustinus teruggekeerd. Hij
was zeer leergierig i ) .
Eindelijk is er Licentius, de zoon van Romanianus.
De twee laatstgenoemden zijn oud-leerlingen van Augustinus. 's Nachts deelen zij met hem het vertrek 2). Vragen wij naar den leeftijd van deze beide jongelui, dan
moeten wij genoegen nemen met een aanwijzing, die
Augustinus geeft, wanneer hij hen adulescentes noemt 3).
Het zijn nu speciaal Licentius, Trygetius en Navigius.
die met Alypius vormen, wat Augustinus „scholam nosIram" noemt 4).
Wel draagt deze school een toevallig, in elk geval
een tijdelijk karakter. Immers, wanneer Augustinus en
de zijnen zich weer naar Milaan begeven, is daarmee
tevens de school opgeheven. Toch vertelt Augustinus
uitdrukkelijk, dat deze leerlingen met hem waren meegekomen ter wille van hun studie s). Het is hem dan
^) c. Ac. I, 4. Verder is van hem niets bekend.
*) de Ord. I, 6, in eodem conclavi. Eggersdorfer wil daar
ook een paedagogische maatregel in zien, Der heilige Augustinus
als Padagoge, Freiburg i. Breisgau 1907, p. 77.
3) de Ord. I, 15; id. 33; de vita beata, 15: de Ord. II, 2. Gerg,
Die Erziehung des Menschen nach den Schriften des heil. Aug.,
pag. 68 meent, dat volgens Augustinus de adulescentia duurt van
ongeveer het 14e tot 20e levensjaar. Hy haalt aan de vera rel. 26,
48, (pueritiae) succedit adulescentia, cui iam propagationem prolis natura permittit et patrera facit. „Die Adolescentla selbsf reicht
nach Augustinus etwa bis zum 20. Jahre. Von da beginnt die kraftvolle Jugend (iuventus) die... ungefahr mit dem 30. Jahre ihren
Abschluss findet", waarbij hij verwijst naar Qu. in Heptat. IV, 2,
quo numero (se. viginti) etiam adulescentium aetas illa significatur.
"») de Ord. I, 7... scholam nostram, quantacumque aderatnam et Alypius et Navigius in urbem ierant.
Minder juist spreekt dus Eggersdorfer van 5 jongelingen, die
Augustinus' school vormden, a.w. pag. 76.
Eveneens c. Ac. III, 7.
^) de quant, animae 62, nostri illi adolescentes, qui tune
mecum erant studiorura suorum gratia.
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ook volkomen ernst, wanneer hij niet alleen hun opleiding, maar ook hun opvoeding degelijk ter hand
neemt, zooals uit vele plaatsen duidelijk blijTit i). Practisch heeft hij dus zijn leeraarsberoep nog niet vaarwel gezegd, integendeel, hij zet het voort met een
kleine groep vertrouwden. Hier in de intimiteit van een
beperkten kring leeren wii hem pas recht kennen in zijn
bekwaamheid als paedagoog en leeraar. Zijn onderwijspraktijk nu komt het beste uit, wanneer wij die zien in
het licht van zijn eigen schoolervaringen als kind en
jongeman, waarover wij in een volgende paragraaf
handelen.
§ 2. Augustinus' critiek op opvoeding en onderwijs.
Door eigen ervaring, meer nog door een g^eheel
andere zienswijze tengevolge van zijn bekeering, zag hij
scherp de fouten in zijn opvoeding. Zijn sterk geheugen 2) stelde hem in staat op later leeftijd nauwkeurig
de indrukken weer te geven, die hij in zijn jeugd
had opgedaan. In zijn Confessiones geeft hij die uitvoerig weer. In de eerste plaats was hij slap opgevoed. „Ook in het spel liet men mij den vrijen teugel,
meer dan een juiste maat van gestrengheid veroorloofde,
zoodat ik kwam tot losbandigheid, die mij op allerlei
wijze kwaad berokkende" 3). Toen hij 16 j a a r ' w a s en
wegens gebrek aan middelen om verder te studeeren
een jaar ledig rond liep, groeiden, zooals hij kenmerkend vertelt „de doornstruiken der zinnelijke lusten
1) c. Ac. I, 25, nervosque vestros et studia, quae mihi magna
cura est, explorare.
ld. Il, 17, cum haec inter nos disputatio suscepta sit exercendi
tui (se. Licenti) causa.
ld. I, 8 cum adhuc nutriendi educandique sitis.
*) Conf. I, 20.
") id. II, 3.
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boven zijn hoofd" en „er was geen hand die ze uitroeide" 1). Hij, die „een onstandvastigen aard" had 2)
maakte er later zijn overigens innig geliefde Moeder
een verwijt van, dat zij, het gevaarlijke van zijn levenswijze kennende, niets deed, om hem op sexueel gebied
binnen de perken te houden. Het was de eerzucht van
beide ouders, die vreesden, dat een vroeg gesloten huwelijk zijn wetenschappelijke vorming zou kunnen
schaden 3). Het eenige, wat de ouders van de prille
jeugd af deden en de leeraren naar vermogen steunden,
was het prikkelen van de eerzucht: ,,Als richtsnoer van
het leven werd dit voorgehouden te gehoorzamen aan
hen, die mij vermaanden, dat ik het ver moest brengen
in dit leven en knap moest worden in de kunstgrepen
der welsprekendheid, die dienstig zijn tot het verwerven van eer bij de menschen en van bedrieglijke rijkdommen" 4).
„Het was niet de zorg der mijnen om mij van den
ondergang te redden door een huwelijk, maar het was
alleen hun zorg, dat ik zoo goed mogelijk het woord
leerde voeren en overtuigend spreken" 5). Wel waarschuwt Monnica, maar Patricius heeft er vermaak in,
als hij ziet, dat Augustinus een man is geworden. De
ouders trokken niet één lijn. Wat de zorg van de Moeder wekte, vond waardeering bij den Vader. De jonge
Augustinus wist daarvan gebruik te maken. De strenge
hand ontbrak. Zijn Moeder liet het bij vermaningen,
„maar geen enkele daalde neer in mijn hart, zoodat ik
er naarl deed", zegt Augustinus s). Bezorgdheid voor
1)
2)
3)
•')

ibid.
id. II, 2.
ibid.
id. I, 9.

») id. II, 2.
«) id. II, 3.
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zijn carrière weerhield zoowel Patricius als Monnica
om hem te laten trouwen.
Dan is er de school! Wanneer Augustinus op later
leeftijd zijn schooljaren aan zijn geest laat voorbijgaan,
blijft er niet veel te prijzen over. In de eerste plaats
keurt hij de methode, die gevolgd werd, af. Ziin teergevoelige, voor indrukken vatbare ziel heeft nooit kunnen
vergeten, dat hij als kind geslagen werd en dat zijn
ouders daar zelfs nog vermaak in vonden i). Men bracht
de kinderen het lager onderwijs bij „langs kommervolle
wegen" 2). Veel zorg hebben de Romeinen aan dit
onderwijs nooit besteed. Het werd gegeven door een
slaaf, een vrijgelatene of een gewezen soldaat. De tucht
was hard. Reeds Horatius typeerde zijn leermeester
Orbilius als „plagosus" 3).
Het dwangsysteem had op den jongen Augustinus
zulk een fatale uitwerking, dat hij „een afkeer van
leeren had" 4). Schamper zegt hij, dat de zaken, die hij
als kind moest leeren even ijdel waren als de spelen,
waarvoor hij gestraft werd s). Een bijzonderen afkeer
had hij van het rekenen: „één en één is twee, twee en
twee is vier, was mij een gehate dreun" 6). Als hij naar de
middelbare school gaat om Grieksch te leeren bij den
grammaticus, is de methode dezelfde: „met vreeselijke
bedreigingen en straffen werd ik er toe aangezet"'').
1) id. I, 9.
») id. I, 9.
=*) Ep. II, 1, 71.
*) Conf. I, 12.
») ibid.
•
8) id. I, 13.
^) id. I, 14. Lichaamsstraffen werden in de oudheid toegepast in alle scholen van lager tot hooger onderwijs. Zie
Rauschen a. w. pag. 77; Muller, Studentenleben pag. 300 e.v.
Zelfs de slaven, die de jongelui meekregen, om toezicht op hen te
houden, de z.g. paedagogen pasten lichaamsstraffen toe. Muller id.
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Het gevolg was dan ook weer, dat hij de Grieksche
letterkunde „haatte" en dat Homerus hem als knaap
„bitter was". Latijn had hij toch gemakkelijk kunnen
leeren, daar „zijn hart er hem toe dreef" en toen leerde
hij „zonder vrees en kwelling, ja zelfs onder de liefkoozingen van mijn verzorgers en den scherts van hen,
die me toelachten en aardige spelletjes met me deden".
Deze conclusie trekt Augustinus dan: hieruit blijkt voldoende, dat tot leeren de vrije weetgierigheid meer
aanzet dan vreesaanjagende dwang i ) . Toch moet
Augustinus zelf erkennen ondanks de pijnlijke ervaringen in zijn jeugd: „ik zou niet geleerd hebben, als
ik niet gedwongen was" 2).
In de tweede plaats geldt zijn critiek de stof. Hü is
nu gekomen tot een andere waardeering. Eenmaal man
geworden moet hij erkennen: dat eerste onderwijs is
verreweg het beste. Daarvan heeft hij tenminste blüvend
voordeel gehad. „Want zie, ik ben eerder bereid de omzwervingen van Aenas en al dergelijke dingen te vergeten
dan schrijven en lezen" 3). Als knaap trok de Latijnsche
letterkunde hem aan en maakte de dood van Dido een
diepen indruk op hem. Na zijn bekeering ziet hij dat
anders. Hij laakt nu die zedelooze mythologische verhalen en wijst op hun demoraliseerenden invloed op
jeugdige harten aan de hand van een plaats uit
Terentius*). Eindelijk geldt zijn critiek in nog veel
sterker mate de rhetorenscholen, die vrijwel uitsluitend
technische vaardigheid in het spreken bijbrachten.
Steeds meer is hem de rhetorica tegen gaan staan. Typeerend daarvan zijn de uitdrukkingen, die hij gebruikt
1) Conf. l, 14.
3) id. I, 12.
3) id. I, 13.
*) id. I, 16. Reeds de Ord. II, 37 oefent hij zijdelings critiek
op de mythologie.
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in zijn eerste geschriften, ook daarna nog in zijn
Confessiones. Zijn beroep noemt hij c. Ac. 1, 3 een
ventosam professionem. In de Confessiones treffen ons
uitdrukkingen als „Subtrahere ministerium linguae
meae nundinis loquacitatis'^ i) en „victoriosam loquacitatem" 2). Een rhetor noemt hij kortweg een „venditor
verborum" 3). In De doctrina Christiana IV, 30 roept
hij uit „o, eloquentia fanto terribilior quanto purior et
quanto solidior tanto vehementior". Ook zijn onderhoud
met Faustus, een Manichaeër, die bij zijn aanhangers
groot aanzien genoot, had er" toe bijgedragen, dat hij de
tegenstelling tusschen vorm en inhoud scherp zag. F'austus zou alle bezwaren kunnen wegnemen en nog veel ingewikkelder vraagstukken zeer gemakkelijk en op heldere wijze uitleggen *). Wanneer het onderhoud dan
werkelijk plaats heeft, blijkt al spoedig, dat Faustus van
de vrije kunsten slechts de taalleer kende „en dan nog op
de gewone wijze". „Wat hielp het voor mijn dorst, dat de
meest onberispelijke schenker mij kostbare bekers bood"
zegt Augustinus van dit voor hem zoo onvruchtbare
gesprek s). Deze teleurstelling leidde dan ook tot verwijdering van die secte. Zijn bezwaar gold uiteraard
niet den schoonen vorm, waarin Faustus zijn denkbeelden ontwikkelde, integendeel, met de andere toehoorders had hij daar behagen in; hij „prees en loofde"
Faustus daarom. Zijn bezwaar gold het gemis aan inhoud. Reeds toen had hij geleerd „dat iets niet voor

1) id. IX, 2.
") id. IV, 2.
*) id. IX, 5. In zijn de doctrina Ciiristiana is zijn oordeel
overigens milder cf. II, 63; cf. IV, 3, 4. Vergelijk tevens Sizoo,
Augustinus' werk over de QirTsteliJke wetenschap, Delft, 1933.
*) Conf. V, ö.
») id.
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waar gehouden moet worden, omdat het sierlijk gezegd
wordt en niet daarom voor onwaar, omdat de woorden
in minder schoonen vorm over de lippen komen
maar dat de wijsheid en de dwaasheid zijn als goede
en slechte spijzen en dat in sierlijke en onsierlijke
woorden als in fijn en ruw aardewerk beide soorten
van spijzen kunnen worden opgediend" i ) .
Dat Augustinus zelf allerminst afkeerig was van
een schoonen vorm. bewijzen al zijn geschriften, die
getuigenis afleggen van zijn meesterschap in het zich
bedienen van een werkelijk virtuoze techniek 2).
Bij een dergelijke overheersching van de rhetorica
kwam de beoefening der artes liberales in het gedrang.
Wat er nog van die vakken werd gedoceerd, was in
hoofdzaak om de schrijvers te kunnen interpreteeren
of zakelijke kennis bij te brengen, geheel van ondergeschikt belang. Hierdoor was het gevaar groot, dat een zeer
oppervlakkige kennis werd verworven van de verschillende vakken. Van alles iets, maar niets grondig 3). Volgens Augustinus was er dan ook groote onwetendheid.
Slechts weinigen begrijpen, wat onderwezen wordt en
nog kleiner getal komt tot bijzonderen naam in de wetenschap 4).
Daarbij komt nog, dat de straffen ook zeer eenzijdig
waren en slechts grammatische fouten golden. Augustinus keurt het af, dat, wanneer bij de uitspraak van
„homo" de h werd weggelaten, dat een ernstiger fout was
dan haat koesteren jegens den medemensch. Er ging onvoldoende opvoedende kracht van de scholen uit s).
1) Conf. V, 6.
') Verg. o.a. W. Parsons, A study of the vocabulary and
rhetoric of the letters of St. Aug. diss. Cath. Univers. 1923.
•'') Cf. Plinius' eisch, multum, non multa ep. 7, 9. Willmann,
Didaktik p , 129 e.v.
*) de utilitate credendi 7, 16.
y
•) Conf. I, 18. Anderzijds moet vsrorden opgemerkt, dat er
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Eindelijk is Augustinus tengevolge van zijn bekeering ook het doel van het onderwijs anders gaan zien.
Practisch toch was het beoogde doel ook in zijn dagen
het verwerven van rijkdom, eer, aanzien, roem, hetgeen
ons in een heidensche omgeving niet behoeft te verbazen. Daarvoor in de plaats stelt hij nu een geheel ander
doel, zooals wij zullen zien.
Samenvattend kunnen wij Augustinus' bezwaren
tegen opvoeding en onderwijs aldus weergeven.
1. Hij keurt af een opvoeding, die geen moreelen
steun biedt en de eerzucht eenzijdig prikkelt.
2. Wat de school betreft veroordeelt hij eenerzijds
de methode, die haar kracht zoekt in dwang en dreigementen en anderzijds de stof.
3. Hij stelt een hooger doel.
§ 3. Augustinus' bezigheden op Cassiciacum.
Naast de zorg voor zijn school had Augustinus zijn
belangstelling nog aan andere dingen te geven. Aangenomen mag worden, dat Verecundus aan hem het toezicht op het bedrijf had opgedragen. Dit nu was geen
sinecure. Gewoonlijk ging daar een deel van den voormiddag mee heen i ) . soms zelfs meer 2). Ook wel regelde hij het bedrijf naar de belangen van de school 3).
toch ook voorbeelden zijn van rhetoren, die zich alle moeite
gaven hun leerlingen te leiden en voor gevaren te behoeden.
Libanius b.v. trad in nader contact met zijn leerlingen, noodigde
hen bij zich aan huis, correspondeerde in bepaalde gevallen met
de ouders etc. Verg. Muller a.w. pag. 300.
ï) c. Ac. II, 10, Paululumque cum rusticis egimus quod
tempus urgebat (n.l. in den morgen).
^) c. Ac. I, 15; ld. II, 25, vix tamen domesticis negotiis
evoluti sumus; waartoe hij dien dag ook zijn correspondentie
rekende.
••") c. Ac. I, 16, ita enim res erant pridie constitutae, ut
largum esset otium.
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Omdat hij dus zijn aandacht moest verdeelen, bestond
er ook om die reden geen vast rooster van werkzaamheden. Daarnaast was een belangrijke factor, dat hij
vreesde voor overlading. Dus zorgde hij voor een groote mate van afwisseling. Telkens hooren wij hem over
de noodzakelijkheid van maat houden i ) . Nachtarbeid
was dan ook verboden, „omdat de jongelui overdag
reeds zooveel deden" 2). Dikwijls werd er gewandeld 3).
Afwisseling bracht ook de dagelij ksche lectuur van Vergilius 4). Regel van het huis was: opstaan bij het aanbreken van den dags), waarna gemeenschappelijk
werd gebeden s.
Gewoonlijk vergaderde Augustinus met zijn leerlingen in het badhuis 7). De avond werd geregeld daar
doorgebracht s). Was het mooi weer, dan kwamen zij
in de open lucht bijeen op een grasveld 9), onder de
schaduw van een boom 10). In de derde plaats had
Augustinus zijn correspondentie en eigen werk. Uit
dezen tijd dateeren enkele brieven, aan Hermogenianus
ep. 1, aan Zenobius 11). ep. 2. aan Nebridius ep. 3 en 4 en
*) de beata vita, 36: modusi ille ubique servandus est, ubique
amandus. id. 13 er is ook een overlading van den geest (quaedam
luxuries); de Ord. II, 14 nihil ibi (se. in eruditione) quam nimium
formidandum est. id. II, 50 ne modum excedam, qui pater est
ordinis.
2) de Ord. I, 6.
' ) c. Ac. I, 10; id. II, 10; de quant, animae, 62.
") de Ord. I, 26.
») c. Ac. I, 16.
«) de Ord. I, 25.
•') c. Ac. III, 1; de beata vita, 6; de Ord. I, 25, ille enim
locus, cum caelo tristi in agro esse minime poteramus, aptus ad
disputandum et familiaris fuit.
«) c. Ac. I, 10.
») id. II, 14; id. 25; de beata vita, 23; de Ord. II, 1.
*") ad arborem solitam, c. Ac. II, 25.
" ) Zie noofi) pag. 40.
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waarschijnlijk ep. 13. Ook werkte hij aan zijn Soliloquia.
Eindelijk zij er aan herinnerd, dat hij voortdurend
moest denken aan zijn gezondheid. Een van de redenen,
waarom hij al de gesprekken liet noteeren, was, dat hij
zich op die manier moest dwingen om langzaam te
spreken 2). Na een vermoeienden nacht, beperkt hij
zich tot enkele bezigheden om zich te ontzien 3). Een
anderen keer breekt hij het gesprek af, om zijn borst te
sparen 4). Een strafpredikatie had hem te veel vermoeid !
Tenslotte volgt hier nog een overzicht van de werkzaamheden, zooals Augustinus die zelf beschrijft.
c. Ac. I, 5—10. Eerste dag: een disputatio; daarna
een wandeling.
11—15. Tweede dag: Vergiliuslectuur. Tegen
den avond wordt het gesprek van den
vorigen dag voortgezet.
16—25. Derde dag: Vervolg van het gesprek
bij het aanbreken van den dag. Verdere tijdsbepalingen ontbreken.
c. Ac. II, 10.
Gedurende ongeveer 7 dagen rust; de
lectuur van Vergilius wordt voortgezet. Na dit intermezzo komt Augustinus op de Academici terug tijdens
een wandeling, die „bijna den geheelen voormiddag in beslag neemt".
Het onderwerp houdt hen verder tot
zonsondergang bezig (24).
c. Ac. II, 10—24. Eerste dag.
c. Ac. II, 25—30. Tweede dag: Negotia domestica en
1)
bacher,
«)
3)
")

cf. Bibliographia Augustiniana, Nebreda, pag. 2. GoldEpistulae Augustini I, vgl. index p. 12.
c. Ac. III, 15; de Ord. I, 5.
de Ord. I, 26.
ld. 33.

correspondentie nemen Augustinus
zóó in beslag, dat „nauwelijks twee
uren overblijven" om zich aan zijn
leerlingen te wijden. Het is reeds
donker, als het gesprek wordt afgebroken.
c. Ac. III, 1.
Derde dag: wordt geheel gewijd aan
de Academici, cum
alio die consedissemus in balneis
6.
cum iam ad prandium vocaremur.
44.
iam erat nox.
de Ord. I, 6.
In den nacht ontspint zich een gesprek op de slaapkamer; nocte
quadam.
25—26. Eerste dag: Vergiliuslectuur.
27—33. Tweede dag: Waarschijnlijk alleen
des voormiddags: gesprek over „de
ordo".
de Vita beata, 6. 15 November: Augustinus' verjaardag. Gesprek over het gelukkige
leven, post prandium.
17.
Tweede dag: de vita beata disputatio,
post prandium.
23.
Derde dag: Voortzetting en slot, post
prandium.
de Ord. II, 1.
Enkele dagen vrij.
Eén dag wordt geheel besteed om dit
onderwerp af te handelen.
18.
horam prandii esse nuntiavit (se.
puer).
19.
post prandium.
De hierboven gekozen volgorde der dialogen is de
door Dr v. Haeringen in zijn dissertatie. De Augustini
ante baptismum rusticantis operibus, Groningen 1917,
verdedigde.
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Er zijn dus slechts twee dagen, die geheel gewijd
zijn aan de bespreking van een philosophisch onderwerp.
Drie factoren beïnvloeden den geregelden gang van
het onderwijs zooals wij zagen:
1. Augustinus' verantwoordelijkheid voor het bedrijf en zijn eigen werk.
2. Zijn vrees voor overlading.
3. Zijn gezondheid.
§ 4. Het verband tusschen opvoeding en onderwijs.
Hoewel het niet in het bestek van dit onderwerp
ligt, uitvoerig stil te staan bij de theoretische beschouwingen van Augustinus over paedagogiek en
psychologie, dient toch met een enkel woord vermeld te
worden, hoe hij het verband zag tusschen opvoeding en
onderwijs. Zijn beschouwingen dienaangaande zijn,
dunkt me, in de eerste plaats gevormd door de praktijk,
door eigen ondervinding, zooals die in 't voorafgaande
werd geteekend. In sterke mate werd zijn theorie over
paedagogiek en didactiek bovendien beïnvloed door zijn
Neo-Platonisch getinte philosophie. Wij vinden die beschouwingen dadelijk na zijn bekeering op Cassiciacum
door hem uiteengezet en in praktijk gebracht. Het is alsof hij met zijn onderwijs een nieuw begin maakt. In de
eerste plaats is dat onderwijs philosophisch getint; de
philosophie staat zelfs in het centrum van de belangstelling. Geen enkele leeftijd mag van haar verstoken
blijven, meent hij i). Aan zijn Moeder verklaart hij,
wat hij er onder verstaat: „philosophia... latine amor
sapientiae dicitur" 2). Sapiens is iemand, die de waarheid bezit. Die waarheid is voor hem niet iets vaags, niet
een zekere waarschijnlijkheid, zooals hij in zijn be.strijding van de Academische scepsis betoogt, maar een
^ T ^ C T A C . I, 4.

«) de Ord. I, 32.
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bereikbaar ideaal. Nader omschrijft hij die waarheid als
het antwoord op twee vragen: una de anima, altera de
D e o i ) . Vooral het laatste, het kennen en genieten van
God, biedt het hoogste geluk. Om tot die kennis te geraken, wijst hij twee wegen aan: coercitio (tucht, ethische
vorming) en instructio (onderricht) 3), Hij spreekt van
een geminum ordinem, cuius una pars vitae, altera eruditionis est 2).
Eerst moet de ziel vatbaar gemaakt worden voor
onderricht: cum docilis f actus est, tum demum discet4).
Voorwaarde daarvoor is: zich onthouden van al wat
slecht en besmettelijk is. In zijn Alleenspraken drukt hij
dat aldus uit: „God, Gij hebt gewild dat slechts de reinen
de waarheid kennen" s). Wil het geestesoog tot het
schouwen der Waarheid in staat zijn, dan moet het eerst
gezond worden en vervolgens den blik er op richten. Om
gezond te worden moet het gereinigd worden van alle
aardsche begeerten. Hij geeft dan ook een uitvoerige opsomming, waarvan een jongmensch zich dient te onthouden: onkuischheid, gulzigheid, alle weekelijkheid en
ongepasten opschik, speelzucht, overmatigen slaap en
luiheid, naijver, laster, nijd, kuiperijen om eer en macht
te verkrijgen, overmatige begeerte naar lof en eer. Geldzucht moet beschouwd worden als het zekerste vergif
voor al zijn verwachtingen. In het optreden zij men slap
noch driest. Wanneer een ondergeschikte een fout
maakt, verdrijve men zijn toom of beteugele dien.
Niemand haten; fouten willen verbeteren; niet te veel
1) id. n , 47.
'') Ook in zijn latere werken vindt men de/e lemien of de
gedachte eraan terug; de mor. eccl. cath. I, 56; de civ. Dei
XXII, 22.
3) de Ord. II, 25.
-<) de Ord. II. 26.
») Sol. I, 2.
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straffen, niet te weinig vergeven. Niet straffen tenzij om
te verbeteren; niet toegeven als het kwaad toeneemt. De
ondergeschikten moet men als de zijnen beschouwen;
zóó ondergeschikt zijn, dat men zich schaamt te
heerschen, zóó heerschen, dat men het dienen tot een
genot maakt. Niet hardvochtig zijn, wanneer vreemden
fouten begaan. Oneenigheden zeer voorzichtig vermijden.
evenwichtig dragen, ten snelste beëindigen. Bij eiken
omgang en alle daden moet men het spreekwoord voor
oogen houden: niemand iets doen, wat men zelf niet
^vil lijden 1). Daarna pas kan de wetenschappelijke
vorming haar beslag krijgen. Zooals zieken naar het
lichaam voedsel weigeren en weer uitbraken, zoo gaat
het ook met de ziel als zij niet gezond is 2).
Nu heeft volgens Augustinus ook de wetenschappelijke opleiding slechts propaedeutische waarde.
Wat zij beoogt, verduidelijkt hij met een beeld. Evenals
het oog niet onmiddellijk in de zon kan zien, maar er in
geoefend kan worden door te beginnen met hetgeen niet
uit zich zelf licht geeft, maar in het licht gezien wordt,
vervolgens wat in het licht nog meer schittert, zooals
goud, zilver, verder het aardsche vuur, dan sterren.
maan, de glans van den dageraad en eindelijk zonder te
sidderen in de zon kan staren, zoo moet ook het geestelijk
oog langs een bepaalde orde van wetenschappen worden
gescherpt om de zon der waarheid te kunnen aanschouwen 3). Voor de training nu kunnen de artes
liberales goede diensten bewijzen, mits zij „bescheiden
en beknopt" worden gegeven. Zij maken de liefhebbers
van de waarheid opgewekter, standvastiger en ordelijker.
zoodat zij er vuriger naar verlangen, met grooter vol1)
»)
3)
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de Ord. II. 25.
de beata vita, 8, 9.
Sol. 1, 23.

harding haar volgen en tenslotte met meer innigheid
aanhangen i).
Uit dit korte overzicht moge voldoende blijken, hoe
zeer Augustinus' Neo-Platonisch getinte philosophie leidt
tot een innige verbinding tusschen opvoeding en onderwijs 2). Dat dit bij hem geen theorie was, maar ook practische toepassing vond, leeren zijn eerste geschriften ons
zeer duidelijk. In de eerstei plaats is daar het voorbeeld
van Licentius, bij wien wij nu nader stilstaan.
§ 5.

Licentius.

Wanneer men de geschriften, op Cassiciacum ontstaan, nauwkeurig leest, valt spoedig op, dat er een bijzondere verhouding bestond tusschen Augustinus en
Licentius, een verhouding, die ook anderen niet is
ontgaan. Eggersdorfer noemt Licentius: „Augustins
Sorgenkind" 3). Robbers schrijft: „Aan den dichterlijken,
vlinderachtigen Licentius echter zien wij Augustinus
bijzondere zorg besteden" 4).
Thimme, om niet
meer te noemen, zegt: „Selten reizvoll ist die gelungene
Charakteristik des jungen Freundenpaares Trygetius
und Licentius..." En verder: „Licentius dagegen ist der
Brausekopf, ein temperamentvoller Debatter, an Schlagfertigkeit und Geist seinem Gefahrten überlegen, aber
launisch, fast haltlos... Wir lernen hier die Seele eines
Jünglings kennen, der, für das Höchste veranlagt, bislang, wie es scheint, ein leichtes Leben geführt bat, und
von Augustinus, dem selbst innerlich ringenden, verehrten Lehrer, auf die groszen Probleme der Philosophie
hingewiesen und zur Besinnung und Einkehr bei sich
selbst angetrieben wird und staunend und zweiflend
1) de Ord. I, 24.
") Robbers a. w. p. 12 e. v.; Eggersdorfer a. w. p. 15.
3) a. w. pag. 76.
^) a. w. pag. 40.
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eine neue Welt in seinem Innern entdeckt"i). Hier
schijnt de mogelijkheid geboden eens na te gaan of het
karakter van Licentius nauwkeuriger valt te beschrijven
en tevens of die omgang tusschen leermeester en leerling meer concreet is te teekenen.
Bij het karakteronderzoek van Licentius heb ik gebruik gemaakt van de vragenlijst, door Prof. Heymans
samengesteld ten dienste van zijn enquête tezamen met
Dr Wiersma in 1905 2).
De negentig in die lijst voorkomende vragen hebben
ten doel een antwoord te krijgen op de vraag of iemand
actief is of niet-actief, emotioneel of niet-emotioneel,
primair of secundair functioneerend en verder om een
oordeel te kunnen vormen over zijn intelligentie,
neigingen en andere eigenschappen 3).
Wat Licentius betreft, dient voorop gezet te worden,
dat de gegevens omtrent hem niet toelaten op al de gestelde vragen te antwoorden. Wij vinden die gegevens:
1. In Augustinus' werken, op Cassiciacum ontstaan.
2. In een gedicht van Licentius, overgeleverd bij
Augustinus ep. 26.
3. In drie brieven;
a. Augustinus aan Licentius ep. 26.
b. Augustinus aan Paulinus v. Nola ep. 27.
c. Paulinus v. Nola aan Romanianus ep. 32.
Wat de eerste, tevens belangrijkste bron betreft,
^) Litt. asth. Bemerk, zu den Dial. Aug. pag. 16, 17.
••') Afgedrukt o.a. in het aanhangsel van zijn speciale
Psychologie Dl 2.
'•') Daar anderen de methode van Heymans met succes toepasten en daarmee de bruikbaarheid van zijn stelsel aannemelijk
maakten, acht ik verdere motiveering overbodig; voor de literatuur
vergelijke men Ds B. ter Haar, Hedendaagsche karakterkunde,
1931, p. 82. Bovendien Dr J. Versluys, Essai sur Ie caractère
de Lamennais, 1929.
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dient vooraf nog nagegaan te worden of de teekening
van personen en zaken op Cassiciacum wel een betrouwbaar beeld geeft van de werkelijkheid. Immers Thimme
schrijft: „In all diesen Schilderungen ist die Künstlerhand Augustins nicht zu verkennen. Wir sehen ja durch
das Medium seiner feinsinnigen psychologischen Reflexion, die die Gestalt seines Lieblingschülers vermutlicli
ein wenig idealisirt und vergeistigt hat — keine Photographic, sondern ein Gemalde wenn auch mit Zuhilfenahme der Photographic ausgearbeitet... i ) . Und
sicherlich bat er die Jünglinge manches sagen
lassen, was noch über ihrem Horizont hinaus lag" 2).
Vooral dit laatste oordeel is voor de objectiviteit van onze
bron niet gunstig. Nu heeft Van Haeringen in zijn reeds
genoemd proefschrift aangetoond, dat het verschil
tusschen de aanteekeningen van den notarius en den
lateren boekvorm niet zeer groot kan zijn, uitgenomen
wat zuiverheid van taal betreft. Hij haalt daartoe niet
minder dan 20 plaatsen aan, die melding maken van de
nauwgezetheid, waarmede al het gesprokene werd opgeteekend en geredigeerd 3). Zijn conclusie luidt dan ook:
„non multum scripta a dictis discrepare" 4). Van Licentius' jeugd is niets bekend. Augustinus vertelt slechts, dat
hij: „ab ineunte adulescentia mihi familiariter amicissimus" 5) was. Paulinus van Nola zegt, dat Augustinus'
liefde voor Licentius hem aanspraak deed maken op den
naam „Moeder", „qui te tantillum sinu gestavit suo et a
parvulis primo lacte sapientiae saecularis inbutum nunc
etiam spiritalibus lactare et enutrire domino gestit uberi^)
gustins,
-^)
'•')
*)
»)

Thimme, Litt. asth. Bermerkungen zu den Dialogen AuZeitschrift für Kirchengeschichte 1908. p. 17.
id. p. 7.
a. w. pag. 14 e. v.
id. pag. 22 e.v.
Ep. 27, 4.
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b u s " i ) . Van Trygetius en Licentius spreekt Augustinus
als van: cives et discipuli mei 2).
Merkwaardig is eindelijk, dat Licentius beweert, dat
er tusschen hem en Augustinus bloedverwantschap bestaat:
„sed nos, praeterea quod ab una exsurgimus urbe,
quod domus una tulit, quod sanguine tangimur uno
saeclorum, Christiana fides connexuit" 3).
Augustinus zelf spreekt over die relatie nergens 4).
In verband met de gegevens, die de eerste bron biedt,
verdient het aanbeveling van de door Heymans gestelde
volgorde der vragen af te wijken.
Het onderzoek naar de activiteit, waaraan de eerste
8 vragen gewijd zijn, dient voorloopig uitgesteld te
worden.
Gaan wij eerst Licentius' aanleg in 't algemeen na,
vervolgens in het bijzonder zijn verstandelijken aanleg.
Dat Licentius dichterlijke inspiraties heeft, valt spoedig op. Vleiend schrijft Augustinus van hem aan Romanianus: poeta est enim perfectus s). Zonder iets te hebben gedronken staat hij heimelijk (clam) van tafel op en
wordt naderhand aangetroffen: excogitandis versibus
inhiantem 6). De lectuur van Vergilius boeit hem zoo,
dat hij zich ongaarne voor iets anders interesseert ^).
1) Ep. 32, 4.
*) de beata vita, 6.
3) Carmen Lic. 137 e.v. (ep. 26).
"*) Zelzner, de carm. Lic. pag. 61.
*) c. Ac. II, 7. Ondanks dit vleiend oordeel is de critiek op
Licentius' gedicht niet gunstig cf. Levy, art. Licentius in Pauly
Wissowa, Realenc. Bd 13 kolom 204 e. v. „Das Gedicht zeugt von
keiner Grossen dichterischen Begabung".
8) c. Ac. i n , 7.
') c. Ac. II, 10.
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Zelfs in den nacht werkt hij aan een gedicht over Pyramus en Thisbe. Ook dan wil hij niet gestoord worden i ) .
In verband met dezen aanleg zien wij, dat hij over
phantasie beschikt, wat ook daarin tot uiting komt, dat
hij gemakkelijk voorbeelden tot zijn dienst heeft 2).
In vaardigheid in 't spreken overtreft hij Trygetius.
Wanneer naar een bepaald woord wordt gezocht, is Licentius daarmede het eerst klaar 3). Als hij moeite heeft
om zich uit te drukken, is dat te wijten aan de bijzondere
moeilijkheid van het onderwerp 4). Hier en daar treffen
wij woordspelingen van hem aan. Augustinus vraagt een
definitie van „error". Licentius antwoordt: definire
aliquid idoneus non sum, quamvis errorem definire sit
facilius quam finire s).
Nam quoniam placuit vobis ista fundere potius quam
effundere 6).
Macescere, inquit Licentius, non decrescere 7).
Ut cura mea mensa secura sit«).
Augustinus zegt tot hem, dat ook aan Zenobius 9), de
„scintillae ingenui tui" niet waren ontgaan. Daarmede is
Licentius goed getypeerd: hij bezat een vonkje geest 10).
Hij kon zich ergens met een aardigheid afmaken,
een kwinkslag kon hem uit een moeilijke situatie redden.
1) de Ord. I, 8.
2) c. Ac. I, 11, 13, 17; c. Ac. II, 27.
») de beata vita, 30.
•») de Ord. I, 16; de Ord. II, 20.
») c. Ac. I, 10.
8) c. Ac. II, 17.
•f) de vita beata 7.
8) c. Ac. II, 10.
*•) de Ord. I, 20. Met hem besprak Augustinus gaarne philosophische onderwerpen. Zenobius dichtte zelf. Aan hem is het
werk de Ordine opgedragen.
18) In Ep. 26, 6 zegt Augustinus van hem: accepisti a deo
ingenium spiritaliter aureum.
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Van die zelfde gevatheid is ook het volgende voorval
een bewijs. Op zekeren keer berispte Monnica hem, omdat hij luidkeels en aanhoudend (continuo repetita) een
paar psalmwoorden zong op een bepaalde plaats in het
huis, die door de waardige vrouw niet geschikt werd
geacht voor een dergelijk lied. Schertsend (iocans) gaf
hij ten antwoord: „alsof God mijn stem niet zou hooren,
als een vijand mij hier opsloot" 1). Een aardige associatie
treffen we aan in De Ordine. In dien merkwaardigen
nacht, waarin zich het gesprek over den „ordo" ontspint,
doet Augustinus alle moeite om Licentius te bewegen de
poëzie te laten rusten en zijn terloops uitgesproken
stelling te verdedigen: praeter ordinem nihil fieri. Even
te voren had Licentius muizen verjaagd, die leven
maakten naast zijn bed. Geestig reciteert hij dan:
„egomet meo indicio quasi sorex" 2)
met de opmerking: „dat is bij Terentius niet toepasselijker gezegd dan het nu door en van mij gezegd kan
worden, maar dat laatste zal misschien op het tegenovergestelde uitloopen, want hij zegt: hodie perii, en ik
zal misschien vandaag gevonden worden 3).
Vragen fwij in aansluiting aan het voorafgaande
naar zijn verstandelijke vermogens, dan blijkt het, dat
hij scherpzinnig is.
Augustinus kan maar niet begrijpen, waarom het
klateren van de waterleiding achter het badhuis zoo onregelmatig tot hem doordringt, ofschoon hij lang naar
een oplossing zoekt 4).
Hij maakt er Licentius op attent. Licentius had dat
verschijnsel reeds eerder opgemerkt en geeft er een
verklaring van, die Augustinus dadelijk aanvaardt, lau*)
=")
»)
*)

de Ord. I,
Terentius,
de Ord. I,
de Ord. I,

22.
Eun. 1024.
9.
7.

In het disputeeren is hij handig. Trygetius ondervindt dat dadelijk tijdens hun eerste dispuut. Trygetius
had nl. toegegeven, dat Cicero een wijze is en dat Cicero's
meening over het punt in kwestie voor hem van gewicht was.
Welnu, Cicero was de meening van Trygetius' legenpartij toegedaan! 1) Licentius verdedigt het standpunt,
dat het gelukkig leven is gelegen in het zoeken naar
waarheid. Trygetius houdt vol, dat het vinden van de
waarheid voorwaarde is voor een gelukkig leven en hij
is zóó gelukkig in zijn argumentatie, dat Licentius op
zijn beurt in verlegenheid geraakt en uitstel vraagt tot
den volgenden dag 2). Het argument, dat hij dan gebruikt
is even handig als hoffelijk: de menschen, die waarheid
zoeken, zijn reeds gelukkig; wij zelf leveren daarvoor het
bewijs 1 „Ik zou niet weten, waarom wij zouden aarzelen
ons gelukkig te noemen, als het ons vrijstond eiken dag
te leven zooals gisteren" 3). Op den derden dag is het
Augustinus, die Licentius in de engte drijft met een
definitie van, sapientia, die in zijn redeneering in 't geheel niet past: Sapientia est rerum humanarum divinarumque scientia 4).
Licentius poogt zich nu te redden met een vermakelijk verhaal van een minderwaardig individu uit
> Carthago, die helderziende was en gedachten kon lezen.
Het waren immers menschelijke zaken, waarover Albicerius werd geraadpleegd. Gaf hij zóó juiste en zóó stellige antwoorden aan hen, die hem om raad kwamen vragen zonder kennis van goddelijke zaken? Volgens de
gegeven definitie was dus Albicerius een wijze! s)
1) c. Ac. I, 7.
") id. 10.
») id. 11.
*) id. 16.
») c. Ac. I, 17.
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d a n s i n g e n i u m eius 1).
Dat Licentius als zijn stellige meening te k e n n e n

geeft: nihil praeter ordinem fieri, zonder dat dat onderwerp ooit tusschen hen besproken was, verrast
Augustinus in hooge mate: prorsus bene multum sensisti 2).
Het was een gelukkige greep, waarmede hij blijk
geeft van een goed inzicht. In de bewijsvoering schiet
hij evenwel tekort, zooals later zal blijken.
Emotionaliteit.
Ongetwijfeld was Licentius boven het gemiddelde
vatbaar voor emoties. Sterke bewijzen daarvoor levert
De Ordine I. Zooals reeds werd opgemerkt, had het
eerste gesprek over de wereldorde plaats in den nacht,
op de slaapkamer en, merkwaardig genoeg, in het donker 3).
Wij hebben ons voor te stellen, dat de deelnemers
daarbij in hun bedden blijven. Er heerschte een rustige
sfeer. Licentius is evenwel dermate onder den indruk
van het gewicht van het onderwerp, dat hij plotseling
als in extase uitroept (quasi mente quadam correptus):
„o, als ik kon zeggen, wat ik wil; woorden, komt mij te
hulp, waar gij ook zijt"4).
Hij verkeert als in een roes (quasi digesta ebrietate) 5). Zijn vriend en medeleerling Trygetius is één en
al verbazing en wordt er stil van. De vervoering, waarmede Licentius sprak, is even onverwacht als onge1) ibid.
") id. I, 8.
») Zie pag. 31. id, I, 6 erant enim tenebrae, quod in Italia
etiam pecuniosis prope necesse est.
•») de Ord. I, 16.
^) id. I, 17.

wooni). Wanneer een onderwerp hem pakt, brengt het
zijn geheele persoon in beroering.
Van het onderzoek over de academici getuigt hij:
„nam me ista quaestio ita perturbat ut vix non miser
sim" 2).
Ook uit enkele uitdrukkingsverschijnselen 3) valt
zijn vatbaarheid voor aandoeningen af te leiden. Hy is
spoedig in tranen. Op een opmerking van Augustinus
over zijn Vader, barst hij in tranen uit en spreekt met
uitgestoken hand, naar den hemel opziende, iets uit,
dat op een gebed lijkt 4). Tweemaal staat vermeld, dat
hij een kleur krijgt 5). Door een onverwachts tot hem
gerichte vraag geraakt hij zichtbaar in verwarring en
lacht verlegen e). Zeer duidelijk komt dat uit in De
Ordine I, 28. Met groote beslistheid had Licentius gesproken over de wereldorde. Den volgenden dag komt
Augustinus daarop terug ten einde hem te bestrijden. De
beide jongelui verwachten met spanning, wat Augustinus
zal zeggen. Zijn eerste opmerking is dan: „Licentius,
geef eens een definitie van ordo". De reactie is merkwaardig: hij huivert als met koud water overgoten, kijkt
Augustinus onthutst aan en lacht van zenuwachtigheid ''). Het zoeken naar de juiste woorden om zijn gedachten uit te drukken en de moeilijkheid, die hij daarT)ij ondervindt, doen hem zuchten»).

ï) id. I, 19. ammirans et horrens subito condiscipuli et
familiaris sui afflatuin nova inspiratione sermonem.
») c. Ac. Il, 16.
•) Vergelijk Heymans, Spec. Psych, dl I, pag. 111.
*) c. Ac. II, 18.
») de Ord. I, 29; c. Ac. Hl, 7.
•) c. Ac. II, 16.
^) de Ord. I, 28.
») id. 18.
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Daarbij is hij niet vrij van sterke uitdrukkingen.
Cameades acht hij (c. Ac. I, 7) een wijze; c. Ac. II, 27
scheldt hij: „Carneades vel quae alia Graeca pestis". Zijn
afkeer van het geven van definities uit hij aldus: odi definire 1). Ook in het Carmen Licentii ad Augustinum zijn
passages, die opvallen door overdreven, bombastische
vriendschapsbetuigingen. Ik verwijs naar vrs 91 e.v.,
waarbij Zelzner aanteekent: „ab hoc igiter versu
incipit illa inmoderata amicitiae affirmatio, quae summis et elatis verbis inusitatis et obscuris comparationibus
adhibitis usque ad v. 115 perducitur 2).
Ook zijn prikkelbaarheid is een symptoom van zijn
emotioneeleii aanleg 3). Hierop kom ik later nog terug.
Dat zijn stemming gemakkelijk omslaat, blijkt wel
hieruit, dat hij in de vroegte vroolijk een melodie zingt
en vlak daarna in een zeer ernstige stemming alleen aan
Augustinus' bed treedt en hem vraagt naar zijn meening
over hem 4).
Wat zijn bewegingen s) betreft, is de veronderstelling gewettigd, dat hij veel gebaren maakt, al zijn de
gegevens niet overvloedig. Van blijdschap springt hij uit
zijn bed e). Hij richt zich plotseling op, als hy tot Trygetius een vraag richt 7).
Secundaire functie.
Primair of secundair functioneerend wordt iemand
genoemd naar de mate, waarin voorstellingen en aandoeningen, in verhouding tot hun belangrijkheid, bij hem
1)
*)
')
••)
*)
•)
•')
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de Ord. n , 4.
Zelzner, de Carm. Lic. ad Aug. pag. 47.
Zie vragenlijst 11.
de Ord. I, 22, 23.
Vraag 1 van de vragenlijst.
de Ord. I, 14.
id. 19.

nawerken 1).
De gegevens zijn bij lange na niet voldoende om
antwoord te kunnen geven op de nummers 17—26 van de
vragenlijst.
Toch zijn er wel aanwijzingen, die alle leiden in de
richting van een overwegend primaire functie. De
primair functioneerenden worden ons beschreven „als
menschen van het oogenblik" 2), menschen, bij wie elke
indruk, hoe sterk hij ook het bewustzijn in beslag heeft
genomen, onmiddellijk door een volgende niet alleen
wordt uitgewischt maar ook werkeloos gemaakt 3).
In het kort kan als kenmerk van de primairen
worden aangemerkt: onevenwichtigheid. Ook de vragen
van de vragenlijst duiden in die richting 4).
Van deze onevenwichtigheid treffen wij meer dan
één voorbeeld aan. Wanneer Augustinus zijn philosophisch onderricht aanvangt, zijn Licentius en Trygetius
vol belangstelling (prorsus inhiantes) B) . Het onderhoud
loopt spoedig vast op een definitie, die Licentius wil
geven, maar momenteel niet kan vinden. Het gesprek
wordt afgebroken en het gezelschap staat op voor een
wandeling. Er wordt gesproken over allerlei, maar Licentius is er niet bij. Hij is nog geheel vervuld met zijn
definitie: in cogitatione defixus^).
De volgende dagen zijn gewijd aan de discussie over
het gestelde onderwerp. Augustinus is zeer tevreden over
de belangstelling, die zijn beide leerlingen aan den dag
' ) Heymans, Spec, psych. I, pag. 190.
2) id. pag. 30.
«) id.
*) vraag 19, sterk wisselend in sympathieën voor personen
of constant in affecties; zoo oofe vrg. 20, 21, 23, 24.
») c. Ac. I, 4.
«) id. 10.
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leggen bij het zoeken naar de waarheid i). Tien dagen
later echter heeft Licentius' belangstelling zich verlegd.
Wij zien hem zóó onder de bekoring van de poëzie, dat
hij zich voor niets anders interesseert 2). Tweemaal moet
Augustinus hem vermanen om zijn dichtwerk te laten
rusten en aan de gesprekken deel te nemn. Deze voorkeur is evenwel ook een bevlieging. Aan Zenobius schrijft
Augustinus van hem: repente admirabiliter poeticae
deditus 3).
Weer is hij zóó geheel door iets nieuws in beslag
genomen — hij heeft nu Pyramus en Thisbe tot onderwerp gekozen — dat hij er zelfs 's nachts aan werkt *).
Weer is een vermaning van Augustinus noodig met
als gevolg, dat Licentius geheel gewonnen is voor de beoefening van de philosophie. Plotseling interesseert de
poëzie hem niet meer: pigrior sum ad illa metra subito
effectus. En emotioneel als hij is, roept hij in extase uit:
„Pulchrior est philosophia, fateor, quam Thisbe, quam
Pyramus" 6).
Had Licentius aanvankelijk de waarschijnlijkheidsleer der Academici in bescherming genomen, later heeft
hij daarmee klaarblijkelijk gebroken, wanneer hij zegt:
prorsus huius sententiae certus sum 6). Dankbaar constateert immers Trygetius: habemus iam, quod plus est,
Licentium non Academicum 7).
Op den dag van Augustinus' verjaardag is hij weer
van zienswijze veranderd, als hij zegt: ego illos (se.
ï) ld. 25, ut plus non desiderem.
=»)
»)
*)
»)
•)
f)
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c. Ac. II, 10.
de Ord. I, 5.
id. 8.
id. 21.
id. 10.
ibid.

Academicos) nondum desero i). Onder den indruk van
het oogenblik zegt hij onbedachtzaamheden: repentina
ista gaudia tua temere illam sententiam evadere coegerunt 2).
zijn denkbeelden uitspreekt, wat tevens naast emotionaliteit en activiteit wijst op een overwegend primaire
functie 3).
Tijdens het eerste gesprek had Licentius met groote
beslistheid volgehouden, dat het gelukkige leven is gelegen in het zoeken van de waarheid.
Zijn argumenten deden Augustinus vermoeden, dat
hij met de Academici sympathiseerde, quorum tueris
sententiam 4).
Augustinus bereidt er hem dan op voor, dat hij hem
zal gaan bestrijden, si tibi, ut sentio, placent 5). Eigenaardig doet het aan. dat Licentius zich voor zijn verdediging
eerst moet laten inlichten door Augustinus, ne quid in ea
(se. sentontia Academicorum) me fiigiat quod pro partibus meis sit s). Wanneer Alypius daarna die uiteenzetting
nog heeft aangevuld met een korte beschouwing over het
verschil tusschen de nieuwe en de oude Academici,
vraagt Augustinus hem, wat hij er van denkt. Zijn eerste werk is dan, om zijn spijt te betuigen over de stelligheid, waarmee hij heeft gesproken: Paenitet me, inquit,
tanto opere adfirmasse contra Trygetium beatam vitam
in veritatis inquisitione consistere 7).
Dat verhindert hem evenwel niet om met even groo-

*)
=)
»)
^)
B)
•)
•>)

de beata vita, 15.
c. Ac. II, 18,
Heym. I, pag. 152.
c. Ac. I, 24.
id. 25.
c. Ac. II, 10.
id. 16.
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te stelligheid op Augustinus' vraag: placentne tibi novi
Academici, te antwoorden: plurimumi). Het debat kan
nu beginnen. De verdediging van Licentius is dan wel
zeer poover, want al spoedig moet hij erkennen, dat hij
niet op de hoogte is: num quidnam aut Academicos legi
aut tot disciplinis eruditus sum? 3).
Het schijnt wel zóó te zijn, dat zijn sympathie voor
de Academische philosophie op een eersten indruk berust, dien de lectuur van Hortensius hem had gesuggereerd.
Een ander voorbeeld biedt De Ordine I. Augustinus
verklaart, dat hij zelf en ook Trygetius van de orde in de
wereld nog niet zoo overtuigd zijn. Licentius daarentegen zegt resoluut: prorsus ego huius sententiae certus
sum 3), zooals hij ook met beslistheid als zijn meening
had verkondigd: nihil praeter ordinem mihi fieri videtur P). Uitroepen als: nihil mihi tam ridiculum quam ista
definitio videtur s); beatus errare non potest e); prorsus
non cedam nisi veritati '') zijn typisch voor zijn optreden.
Augustinus mag hem graag eens plagen met die stoute
beweringen door hem te plaatsen voor de consequenties
van zijn woorden. Ubi est, quod tam magnopere asseruisü
8). Blijkbaar prikkelt die vraag Licentius om
er nog een verzekering aan toe te voegen: prorsus, inquit, ex illo dico coepisse ordinem, ex quo malum esse
coepit 8).
1)
»)
')
*)
•)
•)
•<)
«)
»)

5S

c. Ac. II, 16.
id. n, 17.
de Ord. I, 10.
id. 8.
c. Ac. I, 13.
id. 10.
c. Ac. II, 16.
de Ord. II, 23.
ibid.

Toch ziet hij even later wel de onhoudbaarheid van
die stelling in en hij retireert met de woorden: non enim
debui dicere, postquam malum natum est, coepisse ordinem 1).
Het is duidelijk, dat deze beide eigenschappen van
onevenwichtigheid en het spoedig gereed zijn met een
oordeel gemakkelijk tot oppervlakkigheid leiden 2).
Bij deze impulsiviteit en resoluutheid komen nu nog
aanwijzingen, dat hij spoedig uit het veld is geslagen
(vraag 6), een eigenschap, die zoowel door de emotionaliteit als door de primaire functie wordt bevorderd 3).
Wij zagen reeds, dat Licentius niet bijzonder op de
hoogte is met de Academici, maar toch een gedachtenwisseling aanvaardt. Na enkele vragen van Augustinus,
zegt Licentius plotseling: Zeg mij, zijt gij reeds zeker
van uw overwinning? 4) Op zichzelf beschouwd kan deze
vraag ook verklaard worden uit een gevoel, dat den mindere tegenover den meerdere in kennis en ontwikkeling
beheerscht. Dat Licentius hoog tegen zijn leermeester opziet, is zeker, maar dat neemt niet weg, dat het hem aan
vrijmoedigheid niet ontbreekt 5).
Het antwoord van Augustinus is een poging om hem
tegemoet te komen. „Wanneer het u ontbreekt aan ont-

1) de Ord. II, 23.
') Inderdaad wees de enquête uit, dat de primairen wat het
intellect aangaat ,j3evattelijker maar oppervlakkiger, de secundairen verstandiger zijn". Heymans, Spec, psych. I, pag. 34.
3) zie Heymans, a. w. I, pag 33, 121.
*) c. Ac. II, 17.
") Een sterk staaltje biedt de Ord. II, 18: Augustinus dringt
Licentius tot het geven van een definitie, hoewel hij kon weten,
dat definities geven niet zijn sterkste zijde is. Het zelfbewuste
antwoord luidt „ne me prorsus interroges, utrum mihi definire
placeat, quando id facere potuero, ipse profitebor.
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wikkeling en aan parate kennis, dan behoeft uw geest
toch nog niet dermate zwak te zijn, dat gy zonder eenigen
aanval bezwijkt voor enkele luttele vragen en woorden
van mij" i ) . In dit licht gezien toont Licentius mogelijk
reeds vrees voor moeilijkheden in het begin van den philosophischen cursus. Augustinus heeft een onderwerp
aan de orde gesteld, waarvan hij zegt, dat het belangrijk
is, en een nauwkeurige bespreking overwaard. Het heeft
er veel van, dat Licentius tegen de moeilijkheid opziet.
„Indien het onderwerp belangrijk is, verlangt het
groote mannen" 2), zegt hij aarzelend. De inspanning des
geestes, vereischt voor het vinden van een definitie is
hem dan ook te veel. Met een: definire aliquid idoneus
non sum 3), of odi definire 4) maakt hij zich daarvan af.
Zijn levendige, vaardige geest is meer geschikt onmiddellijk de zwakke plekken in een betoog te doorzien 5).
Hoezeer Licentius opgaat in het tegenwoordige of omgekeerd, hoe gering de nawerking van het verleden is in
zijn bewustzijn, bewijst ook zijn gedicht, wanneer hij
schrijft:
praeteritos (se. annos) oblitus enim praesentia
prenso «).
Activiteit.
Bij de uiterst schaarsche directe gegevens valt het
zeer moeilijk een uitspraak te doen ten aanzien van de
vraag, of Licentius actief was. Daar komt nog een moeilijkheid bij. Onder activiteit wil Heymans verstaan de
gemakkelijkheid, waarmee een indiAddu spontaan tot
1)
«)
3)
*)
»)
•)

«O

c. Ac. II, 17.
id. I, 6.
id. I, 10.
de Ord. II, 4; id. II, 18.
id. II, 4.
Carmen Lic. 89.

handelen komt, zonder dat er sterke motieven noodig
zijn. Sterk emotioneele personen kunnen den indruk maken actief te zijn. Hun niet-activiteit blijkt echter daaruit, dat wanneer eenmaal de emotioneele motieven ontbreken, hun werkzaamheid dadelijk verslapt i ) . Van de
waarlijk actieven onderscheiden zij zich door gemis aan
volharding. De emotioneele niet-actieve zal wel veel handelen, maar bij hem treedt spoedig verslapping op; hij
heeft steeds een prikkel noodig voor den arbeid. Als voorbeeld wordt genoemd Multatuli 2).
Om het karakter van Licentius nauwkeuriger te bepalen zou het noodzakelijk zijn duidelijk aan te geven of
hij tot de actieven of niet-actieven is te rekenen.
Is hij actief, dan krijgen wij op grond van het voorafgaande het volgende beeld: emotioneel, actief met overwegend primaire functie en daarmee is hij te rekenen
tot de cholerici; is hij evenwel niet-actief, dan wijzigt
zich het beeld als volgt: emotioneel, niet-actief, met overwegend primaire functie en valt hij onder de groep van
de nerveuzen 3).
Nu is er een opmerking van Augustinus, die voor de
activiteit niet gunstig luidt, als hij van Licentius zegt:
„cuius studium vel in médiocres litteras desperaveram 4).
Met deze plaats moeten wij overigens zeer voorzichtig zijn, omdat uit den context duidelijk blijkt, dat
Licentius zijn leermeester meevalt. Augustinus is zeer
verrast over de opmerkingen, die hij over den „ordo"
maakt en is buiten zich zelf van vreugde, „quod videbam
adulescentem
cuius studium vel in médiocres litteras
^)
")
*)
*)

Heymans,
Heymans,
Heymans,
de Ord. I,

Psych. der vrouwen, p. 208.
Spec. Psych. I, p. 151.
Spec. Psych. I, pag. 191 ».v.
16.
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desperaveram, quasi respecta possessione sua toto impetu in mediam venire philosophiam" i ) . Augustinus had
dat niet verwacht.
Blijven wij omtrent de activiteit in het onzekere,
de beantwoording van de vragen betreffende zijn neigingen 2) levert nog waardevolle gegevens.
Neigingen.
Terloops vernemen wij, dat Licentius niet vrij was
van onmatigheid: In epulis sine metro 3).
Hij schijnt een losbandig leven geleid tel hebben. In
den aanvang van c. Ac. I schrijft Augustinus aan Romanianus, dat Licentius geheel bekeerd is tot de philosophie: a iuvenalibus inlecebris voluptatibusque conversus.
Het verblijf op Cassiciacum bevalt Licentius goed:
viximus enim magna mentis tranquillitate ab omni corporis labe animum vindicantes et a cupiditatium facibus
longissime remoti" 4).
Augustinus kende uit zijn jeugd de kracht van verleiding en zingenot. Het getuigt dan ook van zelfkennis,
dat Augustinus zich zelf insluit, wanneer hij onder vier
oogen tot zijn leerling zegt: ignem perniciosum fumosarum cupiditatum, opprimamus s).
Zelfs vele jaren na hun samenzijn op Cassiciacum
schrijft Augustinus nog aan hem: „accepisti a deo ingenium spiritaliter aureum et ministras inde libidinibus.
Quid aestuas? Quid fluctuas? Quid imaginationibus mortiferarum voluptatum aurem accommodas?" s).

1)
»)
3)
")
")
«)
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ibid.
Heymans, a. w. I, pag. 159 e.v.
c. Ac. II, 10.
c. Ac. I, 11.
de Ord. I, 10.
Ep. 26, 6.

Augustinus schrijft hem dat in antwoord op zijn gedicht, waarin hij klaagt, dat hij het goede spoor bijster is:
sic me ventus agit, volvuntque cupidinis aestus
in mare letiferumi).
Hij zou Rome willen verlaten en zich oogenblikkelijk naar Augustinus willen begeven. Trouwplannen verhinderen hem daarin. Van Rome schrijft hij:
et nunc Romulidum sedes et inania tecti
culmina bacchatasque domos vanosque tumultus
desererem 2).
Uit een en ander blijkt dus wel, dat er reden is hem
genotzucht, wellicht losbandigheid toe te schrijven. In
elk geval wekken zijn uitlatingen Augustinus' bezorgdheid.
Van een zekere eigenlievendheid, zij het ijdelheid of eerzucht, een neiging, die er op gericht is door
anderen gunstig beoordeeld te worden, zijn sporen aan
te wijzen.
Eens wil Trygetius een onbedachtzame uitdrukking
geschrapt hebben; Licentius wil, in volkomen tegenstelling met zijn vroegere houding 3), alles onveranderd laten. Augustinus voelt dadelijk waar bij hem de schoen
wringt en teekent aan: „puerorum scilicet more vel
potius hominum, pro nefas, paene omnium, quasi vero
gloriandi causa inter nos illud ageretur" 4). De gevoelige
strafpredikatie, die Augustinus houdt, vindt juist Licentius erg onaangenaam: molestissime ferens, quod omnia
scribebantur s). Wel ziet Licentius zijn fout tenslotte in
en vraagt om vergeving, maar hij voegt daar in een adem
1) Carm. Lic. 84, 85.
»)
»)
*)
»)

id. 71 e.v.
c. Ac. I, 8.
de Ord. I. 29.
id. I, 30.
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het verzoek aan toe: ut iubeas illa omnia deleri. Voor het
verschil tusschen de jongelui is typeerend, dat Trygetius op zijn beurt ootmoedig verzoekt alles zoo te laten
staan: ut ea ipsa, quae nos inlicit fama flagello proprio a
suo amore deterreati).
IJdelheid kan ook het motief zijn, dat Licentius in
zijn gedicht van 154 regels tot tweemaal toe zijn aardrijkskundige kennis lucht (van 60—66 en 117—127), kennis, die hij bovendien nog ontleent aan Solimus, zooals
Zelzner aantoont 2). Graag bedient hij zich van duistere
en gezochte uitdrukkingen.
Toegegeven moet worden, dat dichters van alle tijden gaarne geographische uitwijdingen in hun poëzie
opnamen 3).
Op den dag van Augustinus' verjaardag nemen allen
deel aan het gesprek, op uitdrukkelijk verzoek van den
jubilaris. Er heerscht een opgewekte stemming, die ook
den schuchteren Navigius aansteekt. Alleen Licentius
valt uit den toon door een zekere geprikkeldheid.
Maakt de feestelijke stemming, de omstandigheid, dat
van de dagelijks gevolgde gewoonte voor ditmaal wordt
afgeweken, de aanwezigheid van meer personen, hem
nerveus? Afgezien van enkele minder gelukkige opmerkingen, blijkt zijn stemming eerst recht, wanneer Augustinus op de Academici terug komt.
Allen hebben gul Augustinus' conclusie: dus de Academicus is geen wijze, aanvaard, behalve Licentius.
1)

id.

") a. w. pag. 42 en 58.
*) Quod hanc occasionem doctrinae gentium et terrarum
ventitandae exemplum aequalium secutus praetermittere non
potuit, non est cur miremur. Nota poetarum cum omnium
temporum tum istius aetatis est summam scientiam geographicam
prae se ferre. Zelzner a. w. p. 44.
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Stug verklaart hij: ego illos nondum desero i ) . Augustinus reageert met een grapje. Zonder succes. Minachtend
noemt Licentius Augustinus' aardigheid: een verkeerde
lekkernij voor kinderen en een onbeduidend iets 2).
Wanneer Augustinus dan doorgaat met argumenteeren, slaat Licentius op hol: Zeer gelukkig is hij, die niet
heeft, wat hij wil 3), zegt hij „nijdig lachend" tegen beter
weten in. Immers, ook hij had ingestemd met Augustinus' stelling, dat niemand gelukkig kan zijn, die niet
heeft wat hij wil 4).
Deze uitlating wordt letterlijk genoteerd. Onmiddellijk roept Licentius: Dat heb ik niet gezegd! Rustig
geeft Augustinus een wenk en ook dit wordt genoteerd.
Nu bindt hij in. „Ik heb het gezegd".
„Zoo hield ik den jongeling vast, die tusschen
schroom en koppigheid heen en weer geslingerd
werd" ^), teekent Augustinus hierbij aan.
Anderzijds valt het op, dat hij gemakkelijk te leiden is en volgzaam e) kan genoemd worden. Deze trek is
een gevolg van de emotionaliteit. Gemakkelijk nemen
woorden van een hen imponeerde persoonlijkheid het
bewustzijn van emotioneelen geheel in beslag 7).
Hij is als was in de handen van Augustinus. Zelf
zegt hij het onomwonden: te levius sequar quam ista
folia ventosS). Op Augustinus' vraag: „weet gij, wat ik
wil, dat gij doet", antwoordt hij gedwee: „iube, quod pla-

*) de beata vita 15.
*) ibid.
3) ibid.
«) id. 10.
") id. 15.
*) Heymans, Spec. Psych., vraag 52.
' ) Heymans II, pag. 120.
8) de Ord. I, 13.
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eet" 1). Na een vermaning is hij onderworpen: „non invitus accessit"2). Hij doet, wat Augustinus hem beveelt 3), betuigt zijn leedwezen over een voorbarige opmerking 4). Uit zich zelf wendt hij zich tot Augustinus
met de vraag: „wat denkt gij van mij?" 5)
Zelfs vele jaren later blijkt nog zijn afhankelijkheid
van zijn leermeester, als hij schrijft: „zonder U ben ik
een schip in den storm" 6).
quod sine te nullos promittunt carbasa portus
erramusque procul turbata per aequora vitae,
paecipites densa veluti caligine nautae.
Tweemaal lezen wij, dat Licentius opgaat in zijn
eigen gedachten. Eens, tijdens een wandeling. Hij is dan
zoo in gedachten verzonken, dat hij aan de gesprekken
niet deel neemt 7),
Beslist verstrooid is hij de Ord. II, 10, zoodat geruimen tijd al het gesprokene langs hem heengaat s).
Vragen wij tenslotte naar zijn godsdienstigheid. Veel
krijgen wij daarover niet te hooren. „Men moet niet aan
God wanhopen" zegt hij eens»). Tot Christus richt hy
een gebed lo). Christus is God en door den Vader gezonden 11). Wanneer hij voortdurend eenzelfde psalmvers
zingt, komt dat, omdat hij die melodie pas heeft gehoord
1)

id. 24.

«) c. Ac. II, 10.
») id. HI, 7.
*) de beata vita 10; ook c. Ac. II, 16.
») de Ord. I, 23.
•) Carm. Lic. 76 e.v.'
•<) e. Ac. I, 10.
*) Licentio prorsus absente; zoo ook in cap. 11 ille alter
adhuc omnino absens erat.
") c. Ac. II, 18.
w) de Ord. I, 21.
" ) id. 29.
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en aardig vindt, daar ze ongewoon is i ) . Wel zegt hij in
zijn gedicht, dat het Christelijk geloof hem en Augustinus verbindt 2), maar uit het antwoord blijkt, dat Augustinus vreest, hem niet voor het Christendom te kunnen
behouden 3).
Vatten wij de gegevens nu kort samen, dan krijgen
wij het volgende schema: Licentius is te rekenen tot
A. de emotioneelen.
B. de overwegend primair functioneerenden.
C. Wat intelligentie betreft, bleek, dat hij een handig
debater was en scherpzinnig, geestig; dat hij talent
voor dichtkunst bezat.
D. activiteit: Niet voldoende gegevens.
E. Neigingen waren aanwijsbaar tot: onmatigheid, losbandigheid. Hij was niet vrij van ijdelheid. Voorts was
hij prikkelbaar, anderzijds volgzaam. Tenslotte zagen
wij, dat hij neigde tot verstrooidheid. Wanneer wij nu
probeeren, voor zoover de onvolledige gegevens dat toelaten, Licentius' plaats aan te wijzen in het systeem van
Heymans, dan komt het mij voor, dat hij onmiskenbaar
gelijkenis vertoont met het nerveuze type 4). Wat de
hoofdkenmerken betreft, wordt dit vermoeden bevestigd
door wat Heymans nog nader meedeelt omtrent zijn onderzoek betreffende de woordkunstenaars (dichters e.a.).
De leden van deze groep zijn overwegend primair functioneerend en emotioneel, terwijl de activiteit zich niet
ver van het gemiddelde verwijdert met als merkwaardige bijzonderheid, dat met de mate van den letterkundigen aanleg ook de sterkte van de beide grondkenmerken hand in hand gaat 6).
1)

id. 22.

^) Carm. Lic. 139.
») Ep. 26, 4.
*) Heymans a. w. I, p. 197 e.v.
6) id. dl II, p . 186 e.v.
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§ 6. De praktijk.
Wanneer wij nu trachten na te gaan, wat Augustinus
met zijn leerlingen behandelde en vooral hoe hij dat
deed, dan kan dat het best geschieden vanuit enkele algemeen didactische gezichtspunten. Verder dient speciaal
in het oog te worden gevat, hoe hij Licentius probeerde
te leiden.
Wat de didactiek betreft, zullen wij ons in de eerste
plaats houden aan de regelen, die Augustinus zelf geeft.
In zijn Confessiones hoorden wij hem klagen over de
stof, die op school geboden, over de dwangmethode, die
gevolgd, over het doel, dat beoogd, eindelijk over de
opvoeding, die verwaarloosd werd. Nu is dit werk weliswaar vele jaren na Cassiciacum geschreven, maar het
is toch verrassend te zien, dat hij nu reeds geheel andere
wegen kiest.
De stof, die hij nu behandelt, is philosophisch van
aard.
Zijn methode is de belangstelling wekken, de zelfwerkzaamheid verhoogen, zonder dwang.
Zijn doel is, de waarheid te vinden, c.q. God te leeren kennen i ) .
Zijn streven is er op gericht, niet slechts te onderwijzen, maar ook op te voeden.
Spoedig na hun aankomst op Cassiciacum geeft hij
den jongelui 2) den Hortensius van Cicero in handen, als
„inleiding tot de philosophie".
^) c. Ac. I, 25 cum instituissem vos ad quaerendam veritatem
magno opere hortari.
*) Onwillekeurig komt de vraag op, voor wie het onderwijs
eigenlijk bedoeld was en wie den Hortensius lazen. Aan het gesprek over de Academici nemen slechts Licentius en Trygetius
deel. Ook Navigius is tegenwoordig, c. Ac. I, 5.
Het zou kunnen zijn, dat de anderen zwijgende toeschouwers
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Het is opvallend, dat Augustinus juist dit werkje ter
oriënteering aanbeveelt. De lectuur ervan had in zijn
eigen leven een keerpunt beteekend en tengevolge gehad, dat hij als student „met een ongelooflijken drang
des harten haakte naar onsterflijke wijsheid" i ) . Hij
hoopte wellicht, dat zijn leerlingen dienzelfden invloed
zouden ondergaan en hun belangstelling zou worden gewekt. Daarbij laat hij het niet. Uitdrukkelijk lezen wij,
dat hij ook zijn eigen invloed aanwendt en hen tot de
studie aanzet en aanvuurt 2).
Een en ander heeft onmiddellijk gevolg. De jongelui zijn zóó vol belangstelling, dat het Augustinus' verwachting zelfs overtreft 3). Na enkele dagen van voorbereiding wil hij eens een onderzoek instellen naar de
resultaten. Een geschikt plekje wordt opgezocht. Een
stenograaf is tegenwoordig om alles te noteeren 4).
Augustinus stelt nu twee vragen:
1. Is het noodzakelijk om de waarheid te weten?
2. Kunnen wij gelukkig zijn zonder de waarheid gevonden te hebben? s)
Al dadelijk blijkt Licentius van een andere meening
te zijn dan Trygetius. Er kan zich dus een debat ontspinnen, waarbij hij zelf leiding zal geven«). Hij zal
zijn geweest. Dit schijnt niet het geval. Wanneer Augustinus op
den dag van zijn verjaardag tijdens het gesprek over het gelukkige leven, waarbij wel allen tegenwoordig zijn, nog even terugkomt op de Academici, toonen de drie „aan wie de zaak bekend
was" verhoogde belangstelling, de beata vita 13. Ook in de
Ordine I, 5 is alleen sprake van Alypius, Licentius, Trygetius,
Navigius.
1) Conf. Ill, 4.
^) ad studia hortans atque animans e. Ac. 1, 4.
' ) ibid, ultra quam optaveram.
*) ibï3. adhibito-notario.
») c. Ac. I, 5.
•) id. I, 6 me iudicem fecistis.
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bedoeling: ut remoto patrocinio ipsos causam suam peragentes audiam patienter ut coeperam^).
Wanneer hij de Academici gaat bestrijden, doet hij
dat via Licentius, die de rol van advocaat voor de aangevallen partij gaat spelen. Voorloopig laat hij de jongelui hun gang gaan, tot zij voor een moeilijkheid blijven
staan. Telkens zijn er definities noodig, die moeilijkheden opleveren.
Augustinus zelf hecht aan zuivere begripsbepalingen
groote waarde: nullum accommodatius esse arbitror
veritati 2).
Handig debater als hij is, heeft Licentius Trygetius definitie van sapientia uit elkaar gerafeld en deze
weet daarvoor niets beters in de plaats te stellen. In
zijn verlegenheid wendt hij zich tot Augustinus, die vanwege het late uur de discussie evenwel staakt tot den
volgenden dag. Zoodra de morgen is aangebroken wordt
het gesprek voortgezet. Augustinus heeft zijn werkzaamheden zóó geregeld, dat hij geruimen tijd vrij is. Eerst
moeten de besprekingen, die vast geloopen zijn, weer
op gang worden gebracht.
Augustinus zegt ongeveer het volgende:
Gij hebt mij gisteren gevraagd, Trygetius, het voor
de wijsheid op te nemen, alsof die in gevaar verkeerde
en hulp noodig had. daar de verdediging te kort schoot.
Het gaat niet vóór of tegen de wijsheid, ook niet wanneer
gij meent te kort te schieten in het geven van een definitie. Gij zoekt immers beiden wijsheid. Het eenige,
waarmee ik U zal helpen is een definitie. De verdediging van de wijsheid zal ik verder aan u overlaten.
Wat dief definitie betreft, die is al oud en niet van mij;
ik verbaas mij, dat gij u die niet herinnert 3). Dan
1) de Ord. II, 10.
••') de beata vita 31.
») c. Ac. I, 16.
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volgt de bekende definitie van Cicero: sapientia est rerum humanarum divinarumque scientia i ) .
Ik doe opmerken, dat Augustinus opkomende moedeloosheid en gebrek aan zelfvertrouwen dadelijk weet
op te vangen door wat een groote moeilijkheid schijnt,
terug te brengen tot iets, waarvan hij althans veronderstelt, dat de leerlingen het zelf weten, maar het zich
alleen niet kunnen herinneren.
Eindelijk wijs ik er nog op, dat hij uitdrukkelijk
zegt, dat hij hen alleen zal helpen met een definitie. Zelf
moeten zij dan weer probeeren verder te komen.
Alle teekenen wijzen erop, dat de in het spreken
zoo veel vaardiger Licentius uiteindelijk als overwinnaar uit den strijd zal te voorschijn komen. Trygetius
weet niets meer te zeggen. Dien indruk wil hun leermeester wegnemen om Licentius niet zelfvoldaan en
Trygetius niet kleinmoedig te maken 2). Het is interessant te zien hoe Augustinus nu weer ingrijpt. Hij
richt zich tot Licentius: „Ik geloof niet, Licentius, dat
het hem aan argumenten zou ontbreken, als wij hem
eens rustig lieten nadenken. Het heeft hem immers bij
,geen gelegenheid aan argumenten ontbroken". Hij wil
Licentius er aan herinneren, dat hij zelf twee dagen
geleden zóó in het nauw gedreven was door Trygetius,
dat hij zelf om uitstel vroeg en 24 uur heeft kunnen
nadenken over zijn antwoord. In het kort gaat hij het
gesprokene nog eens na. Vooral Trygetius prijst ,hij
met warmte.
Licentius laat hij goed voelen, dat er van een overwinning geen sprake kan zijn. dat hij zijn positie zelfs
zou verloren hebben, wanneer hem niet 's nachts die
definitie van „error" was ingevallen. Fijntjes Iaat hij
hem voelen, dat hij zich meer heeft bediend van han1) Qc. de off. II, 5; Tusc. IV, 57.
') Eggersdorfer a. w. pag. 82.
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digheid en trucs dan van zakelyke argumenten i).
Overigens bevat zijn toezegging, dat een afschrift van
het gesprokene aan Romanianus zal gezonden worden,
voor Licentius een bijzondere belooning en aansporing.
Materieel slaat Augustinus het resultaat niet hoog aan:
„De zaak had met weinig woorden kunnen afgedaan
worden" 2).
Hij had hen slechts willen oefenen en zien, hoeveel
gewicht zij hechten aan het zoeken naar waarheid. Uit
dat oogpunt beschouwd is hij zeer tevreden 3). Eindelijk constateert Augustinus, dat Licentius met instemming de Academici citeert 4).
Naar dat gegeven zal hij zijn onderwijs inrichten.
Voorloopig laat hij dat onderwerp evenwel rusten en
leest gedurende zeven dagen Vergilius met de jongelui.
Intusschen is ook Alypius teruggekomen en nu stelt
Augustinus de Academici weer aan de orde met de bedoeling, hen te bestrijden. Op Licentius zal de taak
dei^ verdediging rusten.
Om alle misverstand te voorkomen, vraagt Augustinus van te voren een duidelijke uitspraak. „Placentne
tibi novi Academici?"
Positief antwoordt Licentius: „Plurimum". Augusinus' tweede vraag luidt dan: „Ergo verum tibi videntur
dicere?" Bijna was het antwoord even resoluut en even
positief uitgevallen. Maar zie, het lachje van Alypius
komt Licentius verdacht voor; hij aarzelt. Augustinus
moet zijn vraag herhalen, vóór Licentius met veel moeite
zegt: „Utrum verum sit nescio; probabile est tamen". Nog
één stap en Licentius is waar Augustinus wil uitkomen:
„Probabile scisne ab ipsis etiam veri simile nominari?"
M c. Ac. I, 24.
2) id. 25.
') c. Ac. I, 25.
«) ibid.
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Na een bevestigend antwoord trekt Augustinus de conclusie: „ergo veri similis est Academicorum sententia". Daarmee zijn zij aangeland bij de waarschijnlijkheidsleer der
Academici. Wanneer Licentius daarmee gaat werken,
zal verdere discussie heel moeilijk blijken te zijn.
Geestig heeft Cicero den Academicus geteekend, die zich
buiten schot weet te houden door telkens te herhalen:
tu fortasse verum dicis, sed requiram diligentius, en
zich bovendien nog de sympathie weet te verwerven
van zijn tegenstanders, de Epicureeërs en de Stoïcijnen 1). Heel scherp stelt Augustinus nu de kwestie. „Let
eens goed op", zegt hij, „is iemand, die zegt, dat uw
broer op uw vader gelijkt, zonder uw vader te kennen
niet dwaas?" Aanvankelijk vindt Licentius dat nog niet
zoo dwaas, maar even later zegt hij lachend: „Zeg eens,
zijt gij reeds zeker van uw overwinning?" Hier zijn wij
dus gekomen bij wat ik Licentius' opzien tegen moeilijkheden meende te mogen noemen. Daar had Augustinus
stellig niet op gerekend, dat zijn vernuftig beeld ten
gevolge zou hebben, dat zijn leerling het opgeeft. Weer
dreigt het gevaar, dat de discussie vast loopt en Augustinus wil juist voortzetting van het gesprek, dat immers
opgezet is: exercendi tui causa 2). Natuurlijk zal
Augustinus de meerdere blijken, maar dat is bijzaak.
Licentius heeft nog allerlei bedenkingen. „Heb ik soms
de Academici gelezen of ben ik in zóó veel wetenschappen onderlegd als gij?" Op deze eerste Bedenking is
zijn verbluffende repliek: „Ook zij, door wie dat denkbeeld het eerst is verdedigd, hadden de Academici niet
gelezen!" Guitig voegt hij er even later nog aan toe:
..Ik begin al te vreezen, dat Alypius eerder dan ik wil
uw plaats gaat innemen en dan zal ik er niet zoo gemakkelijk afkomen". Licentius is nog maar half gewonnen.
1) c. Ac. III, 15.
«) ld. n, 17.
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Hy verlangt nu zelfs overwonnen te worden; het lijkt
hem niet alleen aantrekkelijk de anderen te hooren
disputeeren, maar, daar toch alles opgeschreven wordt,
zal hij later het geschrevene des te beter in zich kunnen
opnemen i ) .
Maar Augustinus houdt voet bij stuk. Geestig haalt
hij een versregel uit den hoogvereerden Vergilius aan,
wat wel bijzonder geschikt moet zijn om indruk te maken op den dichterlijken zoon van Romanianus 2).
„Ik had je toch niet daarom aangespoord je krachten te verzamelen om de Academici in bescherming te
nemen opdat „een siddering door je leden zou gaan vóór
het trompetsignaal" " 3).
Augustinus' vroolijke toon werkt aanstekelijk. Trygetius waagt het ook een komische opmerking te maken.
Er wordt vroolijk gelachen 4).
Na nog één korte aansporing is het pleit gewonnen.
Licentius zal het nog eens probeeren. Lang kan hij het
niet volhouden. Augustinus werkt zijn beeld nog wat uit
en besluit: de Academici zeggen, dat zij in het leven
volgen wat op de waarheid lijkt (veri simile), hoewel
zij niet weten wat waarheid is (verum). Daarmee is de
discussie practisch afgeloopen. De beide jongelui dringen
er op aan, dat Alypius hun taak zal overnemen. Nu
wordt het pas ernst. Het gesprek tusschen Alypius en
Augustinus wil de laatste niet meer opvatten als oefening. „Tot dusverre heeft de philosophie slechts wat met
ons geschertst". Het was slechts spel. „Weg met die kindei-verhalen!" s).
ï) id.
=•) c. Ac. II, 18.
3) Verg. Aen. XI, 424.
*) Qaa hilaritate adulescentulorum cum essemus laetiores,
c. Ac. II, 19.
») c. Ac. II, 22.

76

Alypius is meer Augustinus* partuur. Het voorafgaande was zeer geschikt als inleiding om het terrein
te verkennen. Nu zal het gaan: „de vita nostra, de moribus, de animo" i). Het geldt hier een onderwerp, dat
Augustinus langen tijd heeft bezig gehouden. De argumenten der Academici waren voor hem een belemmering geweest om de waarheid te vinden 2) en hoewel hy
er innerlijk van is bevrijd, laten die zijn denken nog niet
los 3). Ook Alypius heeft de scepsis nog niet overwonnen, integendeel, het schijnt wel, dat hij nog steeds van
meening is: inventum non esse verum.... nee posse inveniri 4). Nog een reden temeer voor Augustinus om te
probeeren de leer der Academici te weerleggen door
Alypius te bestrijden en zoo mogelijk te overtuigen. Ook
voor de jongeren acht Augustinus het komende dispuut
zeer nuttig als practisch voorbeeld in de dialectiek: „simul ut isti adulescentes et in haec attendere discerent
et aggredi et subire temptarent" s). Het zal dus niet buiten de leerlingen om gaan. Ook uit een ander oogpunt
schijnt de behandeling van de Academische scepsis van
groot belang. Bij den aanvang van de beoefening der
philosophie is het van groot gewicht zich te realiseeren
of de waarheid wel gevonden kan worden.
Welnu, Augustinus zegt het met zooveel woorden,
dat het verschil tusschen hem en de Academici hierin
is gelegen, dat het hem waarschijnlijk voorkomt, dat de
waarheid wel, aan de Academici, dat de waarheid niet
kan gevonden worden 6). Het voorgenomen dispuut met
^) c. Ac. n, 23.
8)

id.

*) cf. Thimme, Aug. geist. Entw. p. 70. Boyer a. w.
p. 185 e.v. A. Sizoo in de Inl. op J. A. van' Lieshout, Over
het gelukkige leven, pag. 17 e.v.
4) c. Ac. II, 30.
0) id. 22.
«) id. 23,
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Alypius ondervindt echter eenig uitstel, daar Augustinus
zelf het te druk heeft met eigen aangelegenheden, zoodat
ieder kan doen, wat hem lust.
Licentius is dadelijk aan een gedicht begonnen. Zóó
druk heeft Augustinus het niet of zijn waakzaam oog
heeft gezien, waar Licentius zich mee bezig hield. Hij
vreest versnippering van belangstelling en wil de snel
opgekomen sympathie voor de philosophie levendig houden door hem van de poëzie af te houden. Hoewel de
dag bijna ten einde is, acht hij het speciaal voor Licentius noodig nog even bij elkaar te komen om hun gesprek te hervatten i ) . Of hij zich ongaarne laat storen,
staat niet vermeld. Wel meen ik in zijn woorden een
heftigheid op te merken, die hem tot nu toe vreemd
was, als hij tegen Alypius den degen nog eens opneemt,
die hem uit de hand was gevallen, nu echter aan de
zijde van Augustinus.
Voor het eerst hooren wij een uitval, als hij Carpeades een „Graeca pestis" scheldt 2). Alypius dient hem
dan ook vrij scherp van antwoord. Dat Augustinus'
vrees niet ongegrond is, wordt den volgenden dag duidelijk. De voormiddag is heengegaan met een uiteenzetting tusschen Alypius en Augustinus. Dat Licentius
daarbij een en al aandacht was, wagen wij te betwijfelen. Tijdens het middagmaal staat hij stilletjes van tafel
op en wanneer Augustinus met zijn school naar het badhuis is teruggekeerd, vinden wij hem piekerend over
zijn verzen. Augustinus is eigenlijk verontwaardigd, omdat hij hem weer moet vermanen, maar hij beheerscht
zich 3). „Ik hoop" zegt hij, „dat gij met uw poëzie eens
zult bereiken, wat gij u voorstelt, niet omdat ik daar
1) c. Ac. in, 1.
a) id. II, 27.
") id. Ill, 7 occasio dabatur evitandi me plura fortasse
atque asperiora dicturum.
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zoo op gesteld ben, maar omdat gij er zóó enthousiast
voor zijt, dat alleen verzadiging u van deze liefde kan
afbrengen; want dat kan licht gebeuren wanneer men
in iets volleerd is. Ga eerst eens wat drinken en voeg
u dan weer bij onze school. Gij hebt zoo'n mooi begin
gemaakt. Ons onderhoud had u meer dan de poëzie
aangevuurd tot de kennis van groote en waarlijk vruchtTiare dingen. Maar terwijl ik verlang u terug te roepen
tot den kring van die wetenschappen, waardoor de geest
wordt gevormd, vrees ik, dat gij het spoor bijster zult
raken en bijna spijt het mij, dat ik u van die neiging
heb teruggehouden".
Blijkbaar is hij er op grond van de ervaringen van
de laatste dagen nog zoo zeker niet van of de door hem
ingeslagen weg voor Licentius wel de meest aangewezene is, of hij hem niet in een richting drijft, die niet
past bij zijn aanleg,
Toch is zijn overwicht voor het oogenblik voldoende:
Licentius krijgt een kleur en doet gedwee wat er van
hem verlangd wordt i ) .
Wij zien dan Augustinus zich moeite geven om het
debat, dat nu uitsluitend tusschen hem en Alypius loopt
en min of meer eentonig dreigt te worden, voor Licentius aantrekkelijk te maken. Als bijzondere attentie voor
hem brengt hij een vers uit Vergiliusi te pas: ut me aliquantum Licentii auribus dedam 2).
Hij wil bij voorbaat de meening afsnijden, die bij
zijn leerlingen zou kunnen post vatten, dat de poëzie
door den philosoof geminacht wordt 3).
In ietwat overdreven bewoordingen neemt hij een
beeld, door Alypius aan de poëzie ontleend, over, een
1) c. Ac. III, 7.
=) id. 9.
*) ut vos adulescentes non penitus poetas a philosophia
contemnendos videatis, id. 13.
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beeld, waaraan het karakter van de waarheid naar zijn
meening treffend wordt geïllustreerd. Het schijnt wel, of
hy Licentius wil geruststellen: philosophie en poëzie
sluiten elkaar niet uit.
Hoewel, wat te verwachten was, Alypius het debat
langer kan volhouden, moet hij het toch afleggen. Zelf
verzoekt hij Augustinus in een ononderbroken voordracht zijn gedachten verder te ontwikkelen. Wij komen
daarop nog terug.
De meeste gegevens omtrent Augustinus' omgang
met Licentius bevat het eerste boek de Ordine.
Enkele dagen na de verhandelingen over de Academici ligt Augustinus op een nacht wakker. De vragen,
die zijn geest bestormen, maken dat hij geregeld ongeveer de helft van den nacht wakende doorbrengt i ) .
Opeens trekt een eigenaardig verschijnsel zijn aandacht. Het klateren van de waterleiding dringt nu eens
sterker, dan weer zwakker tot hem door. Hij kan daarvoor geen verklaring vinden en maakt er Licentius op
attent, die ook wakker blijkt te zijn. In den loop van het
korte gesprek, dat nu volgt, maakt Licentius een opmerking, die zijn leermeester ten zeerste verrast. „Ik geloof,
dat er niets gebeurt buiten de orde" 2). Over dit onderwerp was nog nooit een woord tusschen hen gewisseld.
Voor Augustinus had het probleem van de harmonie in
het wereldgebeuren groote bekoring. Dikwijls had hij het
met zijn vriend Zenobius in Milaan besproken 3). Dankbaar grijpt hij dadelijk deze ongezochte gelegenheid aan,
om Licentius, die weer geheel in de poëzie verdiept is, in
een andere richting te drijven. Wellicht gelukt het, zijn
belangstelling vast te houden. De beste methode lijkt het,
1) de Ord. I, 6.
") id. 8.
») id. 20.
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zijn stelling aan Ie vallen. Aanvankelijk schijnt het nog
niet te gelukken. „Laat mij", zegt Licentius, „want ik
heb mijn aandacht sterk op iets anders gericht".
Weer staat dus de poëzie tusschen Licentius en de
philosophie. Het verhaal van Pyramus en Thisbe had
zijn fantasie aan 't werk gezet.
Ook nu maakt Augustinus er hem een verwyt van:
„het irriteert me, dat gij telkens achter die verzen heen
zit en die in eiken toonaard uitgalmt; zij probeeren tusschen u en de waarheid een nog grooter muur op te
richten dan tusschen uw gelieven bestond, want zij fluisterden nog door een spleet in den muur tegen elkaar".
Wij voelen de ergernis in Augustinus' woorden, die door
de gebruikte beeldspraak, waarin ook een sprankeitje
humor ligt, worden verzacht i ) .
Een oogenblik blijft het stil in het vertrek: Licentius is onder den indruk van Augustinus' woorden; de
laatste meent reeds zijn poging te moeten opgeven. Maar
de zaak neemt een onverwachte wending. Licentius geeft
zich gewonnen. Zeer beleefd en bescheiden zegt hij:
„als het u niet lastig is en gij meent, dat dit moet gebeuren, vraag dan, wat gij wilt 2). De philosophie is ons
echte vaderland". Uit het vervolg van zijn woorden blijkt
duidelijk zijn geheel veranderde houding, tot groote
blijdschap van zijn leermeester, die zijn pogingen meent
bekroond te zien. Ook nu stelt hij zich voor Licentius'
gedachten over dit onderwerp te verdiepen door hem te
gaan bestrijden 3). Niets zal Licentius meer welkom zijn.
Zijn liefhebberij geldt hem opeens niets meer, de philosophie is alles: zij is schooner dan Thisbe, dan Pyramus,
dan Venus, dan Cupido! 4). Augustinus heeft wel eenige
1) de Ord. I, 8.
2) id. 9.
3) id. 20.
*) id. 21.
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moeite dien ommekeer mee te maken, maar hij is in elk
geval „bovenmatig verheugd". Aan het eigenlijke gesprek over de wereldorde maakt Augustinus spoedig
een einde.
Het zou immers jammer zijn, indien door de afwezigheid van den stenograaf alles verloren ging. Eén punt
verdient nog bijzondere aandacht. Alvorens Licentius
zich gaarne bereid verklaart om te Viisputeeren, zien wij
bij hem dezelfde aarzeling, die reeds vroeger werd geconstateerd 1).
Augustinus te onderwijzen en dan nog wel in een
kernprobleem van de philosophie, lijkt hem te hoog gemikt! Wederom stelt Augustinus hem gerust. Anders
evenwel dan de vorige malen. Nu poogt hij den afstand
minder groot maken, die er natuurlijkerwijze tusschen hen bestond in leeftijd en ontwikkeling. „Je moet
jezelf niet zoo weggooien, noch mij zoo in de hoogte
steken. Want ook ik ben nog een kind in de philosophie!" 2). Het is er ver vandaan, dat Augustinus alleen
de persoon zou zijn, die geeft en dat zijn leerlingen
slechts ontvangen. Al is hij verre hun meerdere, er is
toch een zekere wisselwerking. Ook daarin schuilt een
voordeel van de gevolgde methode, dat de leermeester
van zijn leerlingen leert. Zelfs menschen, die van dit
soort studiën ver verwijderd zijn, kunnen hem iets leeren 3). De vragen en antwoorden van zijn leerlingen
openen hem perspectieven, die hij nog niet zag. Zelf getuigt hij: quam magna, quam mira mihi per vos deus
ille.... respondet 4).
Vroeg in den morgen keert Licentius alleen terug
ï)
2)
»)
*)
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c. Ac. I, 6; id. II, 17.
de Ord. I, 13.
ibid.
id. n, 12.

en treedt aan Augustinus' bed. Het in den nacht voorgevallene heeft hem blijkbaar bijzonder geroerd. Hij
wil een andere richting inslaan en is nu in tweestrijd.
„Wat denkt gij van mij", zoo vraagt hij. Dit oogenblik
van ontvankelijkheid moet Augustinus gebruiken. Hij vat
zijn hand en nu heeft er een onderhoud onder vier
oogen plaats i ) . Licentius betuigt er zijn spijt over, dat hij
pas nog met tegenzin zich liet wegroepen van zijn liefhebberij. Hij schaamt zich nu daartoe terug te keeren. „Zoo
sterk voel ik mij innerlijk gedreven tot groote en wonderlijke dingen. Is dat niet echt zich bekeeren tot God?"
Eindelijk heeft dus Augustinus zijn doel bereikt:
Licentius is gewonnen voor de philosophie en heeft vast
besloten de poëzie den rug toe te keeren. Het valt te
meer op, dat de raad, dien hij nu krijgt, juist deze is,
dat hij tot zijn verzen terug moet keeren. „Want het
onderricht in de vrije wetenschappen, inzooverre het bescheiden en binnen vaste grenzen plaats heeft, maakt
de minnaars van de wijsheid opgewekter en volhardender en evenwichtiger voor het omhelzen van de waarheid". Twee dingen kan Augustinus beoogen. Het kan
zijn, dat hij het nuttelooze ervan inziet een natuurlijke
neiging, die zeer sterk is, tegen te gaan. Anderzijds is
het mogelijk, dat hij vermoedt, dat Licentius' inkeer
van korten duur zal zijn. Nu wil hij trachten die dichterlijke neiging niet alleen tegemoet te komen, maar
haar ook te leiden en dienstbaar te maken aan een
hooger doel! „Keer nog zóó lang tot uwe Muzen terug".
Hij geeft er hem een opdracht bij. In den dood van
Pyramus en Thisbe, dien Licentius wil bezingen, heeft

1) de Ord. I, 23.
Met Eggersdorfers opmerking, dat het een onderhoud is „deren
Bedeutung wir aus dem Aufgeschriebenen kaum recht erschliessen
können", a. w. pag. 86, kan ik niet meegaan.
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hij een prachtige aanleiding. „Neem als onderwerp de
verwensching van die afschuwelijke hartstocht en dat
gevaarlijke vuur, waaruit die betreurenswaardige voorvallen voortvloeien en verhef u vervolgens met al uw
energie (totus) tot den lof van een reine en zuivere
liefde, door welke zich de zielen, wier bezit de wetenschappen en wier sieraad de deugd is, paren aan het
verstand door de philosophie, en niet slechts den dood
ontgaan, maar zelfs genieten van het zaligst leven".
Het onderhoud is afgeloopen. Licentius verwijderde
zich met gebogen hoofd, zwijgend, langen tijd in nadenken verzonken i ) . Augustinus heeft met dezen wenk een
ideale oplossing aan de hand gedaan. Aan Licentius' talent geeft hij richting en doel. Tevens spoort hij hem
aan tot zelf tucht.
Ter afwisseling leest Augustinus dien dag een half
boek Vergilius met de jongelui. Voor het eerst vernemen wij, dat hij dat doet vanuit een bepaald gezichtspunt, in aansluiting aan hetgeen in den nacht reeds was
besproken: nihil nobis ubique aliud quam rerum modum considerantibus 2). Door deze wijze van behandelen
kwam er niet alleen eenheid in het onderwijs, maar
kreeg deze overbekende stof een geheel nieuw karakter
en bleef bovendien Licentius er voor bewaard uitsluitend op te gaan in de literaire schoonheid van den dichter 3). Het heeft er alles van, dat er aan Augustinus'
onderwijs niets meer in den weg staat, nu ook Licentius wil medewerken. Wanneer hij daags na het bovenvermelde gesprek zijn plan wil uitvoeren om Licentius'
opvatting omtrent de orde in het wereldgebeuren te bestrijden, zijn de beide leerlingen vol belangstelling. Alles
1) de Ord. I, 24.
») id. I, 26.
•) Zoo ook Eggersdorfer a. w. pag. 78 e.v.
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aan hen drukt gespannen verwachting uit i ) . Nauwelijks echter is het gesprek begonnen of een dissonant
komt het verstoren. Trygetius wil een onvoorzichtige uitlating geschrapt zien. Licentius dringt er op aan, dat ze
blijft staan, geheel in tegenspraak met zijn eigen woorden en houding in c. Ac. I, 8.
Onmiddellijk begrijpt Augustinus de oorzaak: eerzucht! Licentius krijgt een scherpe terechtwijzing en
kleurt, tot vermaak van Trygetius 2). Een tweede bedenkelijke trek is nu openbaar geworden: „leedvermaak".
Dit is te veel voor Augustinus. Hij is diep verontwaardigd en barst uit in een strafpredikatie, die de jongelui
— althans Licentius — niet begrijpen en ons onder meer
leert, dat Augustinus' zenuwgestel nog in wankelbaar
evenwicht verkeert 3).
„Zoo handelt gij? Bekommert gij u er niet om door
welk een last van gebreken wij gedrukt en door welk een
duisternis van onwetendheid wij bedekt worden? Dat is
dus uw oplettendheid en uw opstaan tot God en de waarheid, waarover ik — dwaas — mij kort tevoren verheugde? O, als gij zaagt, al was het dan met even zieke
oogen als ik, in welke gevaren wij ons bevinden, het
dwaze van de ziekte, die uw lachen verraadt; o, als gij
het zaagt, hoe spoedig, ja terstond, zoudt gij dat lachen
in tranen verkeeren. Ongelukkigen, weet gij niet, waar
wij ons bevinden? Alle dwazen en ongeleerden hebben
dit gemeen, dat hun zielen verzonken zijn, maar niet op
één en dezelfde wijze reikt de wijsheid aan de verzonlienen de helpende hand. Sommigen zijn het, gelooft mij,
die opwaarts worden geroepen, anderen worden losgelaten, de diepte in.
1) id. I, 28.
•^) id. 29.
*) zoo ook Bindemann, a.w. pag. 273.
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Verdubbelt mijne ellende niet, bezweer ik u. Laat
mij aan mijn eigen wonden genoeg mogen hebben. Bijna
dagelijks bid ik onder tranen tot God, dat zij mogen
worden geheeld. Toch breng ik mijzelf dikwijls onder
het oog, dat ik te onwaardig ben om zoo snel genezen
te worden als ik wil. Neen, doet dat niet, bezweer ik u.
Als gij mij eenige liefde, eenige vriendschap schuldig
zijt, indien gij inziet, hoe zeer ik u lief heb, hoezeer ik
u op prijs stel, hoe zeer de zorg voor uw karakter mij
kwelt, indien ik verdien, dat gij mij niet minacht, als
ik voor mijzelf geen anderen wensch koester dan voor
u, — God is mijn getuige, dat ik niet lieg —, zoo bewijst
mij dezen dienst en als gij mij gaarne leeraar noemt,
geeft mij ook mijn loon: Weest goed!" Tranen beletten
hem verder te spreken. Dat is de taal van het hart. Zoo
kan alleen iemand spreken, voor wien het heil van zijn
leerlingen een stuk van zijn eigen leven is.
In dit krachtig appèl op het geweten van zijn vrienden — want dat zijn zij — komt dan heel natuurlijk
een zeer persoonlijke toon: Augustinus laat zich zóó
gaan, dat hij een kant van zijn zieleleven bloot legt, die
tot nu toe voor zoover wij kunnen nagaan, voor zijn
leerlingen was verborgen gebleven. In den omgang met
zijn school is hij de opgewekte leeraar, die met een aardigheid de besprekingen op gang houdt of met een
kwinkslag besluit. Nu hooren zij van kommer, wonden
en tranen. Toch was de geweldige emotie, waarmee
Augustinus had gesproken niet geheel in overeenstemming met de zwaarte van het vergrijp. Licentius begrijpt het dan ook niet recht, waarbij komt, dat het hem
onaangenaam is, dat dit voorval wordt opgeschreven.
Augustinus voelt dat dadelijk. „Wat hebben wij dan
gedaan", vraagt Licentius. Augustinus heeft zich intusschen hersteld en kan nu duidelijker en dus doeltreffender zijn in zijn vermaning. „Bekent gij zelfs nu nog niet
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uw fout? Weet gij niet, dat ik in die school mij ernstig
placht boos te maken, omdat de jongens niet gedreven
werden door het nut en de schoonheid van de wetenschap, maar door ijdele roemzucht, zóó zelfs, dat zij
zich niet ontzagen de woorden van een ander voor te
dragen en applaus te oogsten — o, betreurenswaardig
euvel — van hen, wier woorden zij reciteerden. Ik geloof, dat gij zooiets nooit hebt gedaan. Toch beproeft
gij in de philosophie en in de levenswijze, die ik nu eindelijk heb bereikt, als laatste, maar schadelijker dan
alle andere, het gif van verterende eerzucht en ijdele
roemzucht in te dragen en voort te kweeken. Misschien
zult ge (nu) trager zijn in de studie van de wetenschap,
omdat ik u afschrik van die ziekelijke ijdelheid en zult
gij, weggedreven van den gloed der ijdele roemzucht,
verstarren in weeke werkeloosheid. Ik arme, indien ik
zelfs nu nog zoodanigen moet verdragen, wier gebreken
niet verdwijnen zonder dat er andere voor in de plaats
komen!" Dat is dus de achtergrond van zijn verontwaardiging: teleurstelling. Teleurstelling, omdat de jongelui,
met name Licentius, aan de hooge verwachting, die zij
wekten twee nachten te voren, niet beantwoorden. Licentius was toen geheel onder den indruk geweest, had
een Psalm gezongen, was nog eens alleen naar zijn leermeester toegegaan om met hem te spreken. Augustinus
had zich zeer verblijd over zijn aanvankelijk succes en
had zich daarbij van alles in het hoofd gehaald. Dien
zelfden morgen nog waren zij vol belangstelling en nu
ziet Augustinus dien zelfden karaktertrek, die hem zelf
zoo onuitsprekelijk veel moeite en verdriet had gekost,
de eerzucht, in zijn beide liefste leerlingen. Teleurstelling, omdat hetzelfde gevaar, dat de rhetorenscholen
meebrachten, nu ook opduikt in zijn school. Zijn laatste
woorden zijn niet zonder eenige bitterheid, alsof hij
zeggen wil: blijkbaar was de prikkel van uw belang87

stelling eerzucht; nu ik dien prikkel wegneem, gaan jullie
zeker luieren. Augustinus bereikte met zijn woorden een
volkomen verootmoediging bij zijn leerlingen. Licentius
vraagt om vergeving. Toch zou de stemming dien morgen allicht wat gedrukt gebleven zijn, als niet Monnica
juist op dat moment was binnen gekomen. Haar spontaan binnentreden bracht de gewenschte ontspanning.
Immers Monnica had te voren nog nooit aan de gesprekken deelgenomen; haar verschijning en nog meer haar
belangstellende vraag naar de vorderingen was dan ook
iets ongewoons. Zoowel haar komst als haar vraag laat
Augustinus noteeren. Monnica is wel wat verbaasd, omdat zij nog nooit had gehoord, dat ook vrouwen aan
dergelijke gesprekken deelnemen i ) . Deze opmerking is
voor Augustinus de aanleiding om zich uitsluitend tot
zijn Moeder te richten en haar allerlei vriendelijke
dingen te zeggen.
Monnica wijst al die complimentjes af door lief en
bescheiden op te merken: „Zoo erg hebt ge nog nooit gelogen". Het eigenlijke onderwerp van gesprek blijft dien
dag rusten. Het beschikbare schrijfmateriaal was verbruikt, maar wat meer zegt, de fel gesproken woorden
tegen de jongelui hadden te veel van Augustinus' longen
gevraagd. Dus besluit hij het onderzoek uit te stellen
„om zijn borst te sparen" 2).
Tot dusverre zagen wij Augustinus zijn vermaningen
in verschillenden toonaard tot Licentius richten. Daarmee zijn zijn paedagogische maatregelen niet uitgeput.
Een enkel woord, een toespeling, een kleine plagerij
missen hun effect niet. Licentius sprak met groote beslistheid over de wereldorde. Fijntjes merkt Augustinus
op: „Ik ben als leeraar overbodig, daar gij, die zegt van
1)
*)
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de Ord. I. 31.
id. I, 33.

een zoo belangrijke zaak reeds zeker te zijn.... mij tot
nu toe niets hebt geleerd, terwijl ik toch zeer begeerig
ben te leeren" i ) . Twee dagen later moet Licentius het
nog even hooren: qui totam causam iam paene
confecit 2).
Kostelijk is het, wanneer hij Licentius, die over dit
moeilijk probleem bijna lyrisch had gesproken, zakelijk
vraagt: Geef eens een definitie van ordo 3). Door den
vroolijken toon, waarmede Augustinus spreekt, wordt
soms veel van zijn terechtwijzingen verzacht. Zoo b.v.
den 13den November. Zelf heeft hij een onderwerp aan
de orde gesteld, dat aller instemming vindt. Nauwelijks
is hij bezig dat te ontvouwen of Licentius komt met een
aantal vragen, die, naar zijn meening eerst behandeld
dienen te worden. Augustinus wijst die voorbarigheid
wel met een aardigheid, maar toch beslist af. „Noodig
mij op uw verjaardag, gaarne zal ik nemen wat gij mij
voorzet. Ik verzoek u op deze voorwaarde vandaag bij
mij te eten; vraag niet om iets, dat misschien niet klaar
is" 4). Toch willigt hij goedmoedig zijn verzoek even
later gedeeltelijk in: „ne Licenti aviditas neglegatur".
Hoe hij tegen Licentius' nukkigheid optrad, zagen wij
reeds 5). Nog even staan wij stil bij zijn houding tegenover Licentius' verstrooidheid. Eerst volstaat hij met
zich rechtstreeks tot hem te wenden: „Keer tot ons terug,
en maak, dat gij er geheel bij zijt; want tot u spreek
ik" 6). Later verzoekt Licentius een vraag te herhalen,
waarop reeds een antwoord was gegeven. Hij had er
niets van gehoord. Nu zegt Augustinus: „Ik raad u aan.
ï) de Ord. I, 12.
2) id. I, 27.
3) id. I, 28.
*) de beata vita 10.
'•) zie pag. 65.
«) de Ord. II, 17.
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hetgeen te voren gezegd is, te lezen, als gij niet kunt
luisteren. Ik heb uw verstrooidheid evenwel niet kwalijk
genomen; ik heb die lang geduld, om u niet te storen in
hetgeen, waarmee gij voor u zelf bezig waart en zelf door
te kunnen gaan... i ) .
Wanneer wij de verkregen gegevens nog eens in het
kort nagaan, kunnen wij constateeren, dat Augustinus
krachtig werkte aan de zedelijke verheffing van zijn
leerlingen. In de eerste plaats bestrijdt hij elk symptoom
van eerzucht. Wat speciaal Licentius betreft, poogt hij
diens dichterlijke neigingen eerst tegen te gaan, later te
leiden. Hij wekt hem op de begeerlijkheid in welken
vorm ook te overwinnen en helpt hem met tact in zijn
opzien tegen moeilijkheden.
§ 7.

Hilaritas.

Omstreeks 400 schreef Augustinus een boekje over
het catechetisch onderwijs. Hij deed dat naar aanleiding
van een verzoek van een diaken uit Carthago, die
moeilijkheden ondervond bij zijn bijbelsch onderricht.
Uit Augustinus' antwoord blijkt al spoedig, waar het
voor hem op aan komt; het gaat om de vraag: quibus
modis faciendum sit, ut quisque gaudens catechizet 2).
Hij wil het geven van onderricht beschouwd zien vanuit 2 Cor. 9, 7: God heeft den blijmoedigen gever lief.
Bij ondervinding weet hij, hoe gemakkelijk lusteloosheid
bij den leeraar optreedt, lusteloosheid, die maakt, dat
alles moeite en verdriet wordt. Niet minder dan zes
oorzaken noemt hij op, die de bezieling dooven, waarbij
hij tevens de middelen aangeeft om die weg te nemen.
Dit boekje verdient de aandacht van ieder, die onderwijs
ï)~di"Ord. II, 21.
') de cat. rud. 2. Van hemzelf krijgen wij niet den indruk,
dat hij een opgewekten aard had; daarvoor was hij te zeer in
zichzelf gekeerd. Zijn eisch bü het onderwijs een opgewekten toon
te hebben, wint daardoor nog aan waarde.
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heeft te geven. Het is ook nu nog actueel. Het zou, zoo
meent Gunning, tot titel kunnen dragen: Van de opgewektheid des onderwijzers i ) . Van deze opgewektheid
vinden we bij het onderwijs op Cassiciacum talrijke
voorbeelden. Algemeen genomen is de sfeer zeer onbevangen. Er is geen sprake van een onnatuurlijken afstand tusschen leerlingen en leeraar. Gul klinkt
Augustinus' opmerking tegen Licentius: Ook ik ben in
de philosophic nog een kind 2). Het lag Augustinus
NetTe v\\\. de \\oog\e, VÏÏ \\e\ \ie?.el NSiïi x\jii TcveerdexYvevd,
tegen zjj'n ieeriingen op te treden. Later geeft hij den
raad', „(^is") per qwercx doeelwr aVius sme superbia el sme
invidia tradat quod accepit" s). Aan Nebridius schrijft hij:
„neind enim quemquam erigit ad id in quo ipse est, nisi
aliquantum ad id in quo est ille, descendaV *). Dat dit
geen theorie was maar practijk, bewijzen de gesprekken
op Cassiciacum. De zorgen, die Augustinus nog drukken
en die hij in zijn Soliloquia uitspreekt, belasten zijn omgeving niet. Er klinkt dikwijls vroolijk gelach door Cassiciacum 5). Vooral op den 13den November onderbreekt
een lach den ernst van de gesprekken. Uiteraard droeg
die dag een min of meer feestelijk karakter.
Het prandium was voor die gelegenheid wat uitgebreid e). Na den maaltijd noodigt de gastheer alle aanwezigen uit 'bijeen te komen in het badhuis. Alleen
1) Gunning. Verz. paedag. opstellen, pag. 106 e.v.
2) de Ord. I, 13.
3) de doet. Christ. I, 5.
^) Ep. XI, 4.
^) Telkens treffen ons uitdrukkingen als arridens, iocantes,
laeti ac ridentes^ vooral in: de beata vita.
") Over de maaltijden vernemen wij weinig. De enkele
plaatsen geven een indruk van groote soberheid (c. Ac. II, 14.).
Het prandium bestond gewoonlijk uit één gerecht (c. Ac. III, 7.).
Ongetwijfeld moeten wij hierin een opvoedkundigen maatregel zien.
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Alypius ontbreekt. Augustinus blijft bij de ontvouwing
van zijn onderwerp geheel in de lijn van den pas genoten
maaltijd, alsof hij wil doen uitkomen, dat hij met dit verlengstuk een geestelijk prandium bedoelt te geven. Van
te voren overtuigt hij zich of zijn gasten wel den rechten
„honger" hebben. Want zooals menschen, die een tegenzin in spijzen hebben, lichamelijk niet gezond zijn, zoo
zijn ook zij ziek, wier zielen niet naar geestelijk voedsel
verlangen i). Dit beeld nu houdt hij' consequent vol. Na
eenig heen en weer praten, vindt hij het voor dien dag
voldoende; „ook de geest kent bij zijn spijzen een zekere
overlading, wanneer hij gulzig op de spijzen aanvalt".
Hij wil alleen nog een dessert opdienen en wel „gekruid
met den honig der wetenschap" 2). Deze laatste opmerking maakt allen nieuwsgierig „als naar een opgedienden
schotel".
Het dessert vindt algemeene waardeering „als namen
zij het snel in zijn geheel van den schotel". Alleen Licentius is voorzichtiger en verklaart: „Weliswaar heb ik het
evenals gij weggenomen... maar niets ervan zal ik in
mijn maag toelaten en mijn portie bewaren voor Alypius;
hij namelijk zal of tegelijk met mij ervan proeven of mij
waarschuwen, waarom men ze niet moet aanraken".
Men ziet, Licentius neemt de beeldspraak gemakkelijk
over. Augustinus voegt er nog een aardigheid aan toe:
,.Navigius behoorde anders meer bang te zijn voor zoetigheden vanwege zijn zieke milt". Deze vroolijke toon
steekt zelfs zijn broer aan, die in den aanvang van het
gesprek een tamelijk onbeholpen indruk maakte. Lachend zegt hij: „Dergelijke zoetigheden zullen mij geheel genezen
want wat gij hebt voorgezet, is piï) de beata vita 9.
*) id. 13. Met dit dessert bedoelt hij een laatste opmerking
aan het adres van de Academici, in aansluiting aan hetgeen zü
juist hadden gesproken.

92

quant zoet" i). Licentius is nog niet gewonnen. Stug zegt
hij: „ik laat hen (de Academici) nog niet in den steek".
Augustinus heeft er een grappig weerwoord op: „Zelfs
Alypius zou voor deze redeneering zwichten... want, wat
gij aarzelt te proeven, is als 't ware met honig, meel en
amandelen bereid". Hij bedoelt hiermede figuurlijk de
drie punten, die zelfs Alypius niet zou aanvaarden.
Terwijl Augustinus met deze woorden schertsend
probeert Licentius te bewegen „zijn portie op te eten",
merkt hij, dat de anderen, die niet op de hoogte zijn,
verlangen te weten, waar het over gaat. Niemand vraagt
iets uit bescheidenheid.
Wanneer hij dan eens zijn kring rondkijkt, valt het
hem op, dat zijn gasten zeer verschillend zijn en gelijken
op lieden, die, aan een maaltijd aangezeten temidden van
personen, die zich kenmerken door hun inhaligheid, uit
fatsoen of uit verlegenheid niet durven toetasten. Hij
lacht maar eens tegen zijn Moeder. Monnica begrijpt den
wenk en „als 't ware order gevend datgene, wat zij te
weinig hadden, uit haar voorraadkamer te halen",
vraagt zij, wie de Academici zijn en wat zij willen. Na
zijn korte uiteenzetting typeert Monnica eigenaardig de
Academici: „Die menschen lijden aan vallende ziekte".
Hiermee is het gesprek voor dien dag ten einde. Vroolijk lachend verlaten allen het vertrek 2). Deze inleiding
moet wel geschikt geweest zijn de minder onderlegde leden van het gezelschap te boeien. Augustinus leidt het
gesprek zóó, dat allen het kunnen volgen. Hij geeft zich
moeite ook zijn beide neven in het gesprek te betrekken; met gering resultaat evenwel. Den volgenden dag
zijn dezelfde personen weer bijeen gekomen, maar iets
later dan de eerste maal. Dadelijk heeft Augustinus er
1) id. 14.

«) id. 16.
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een aardigheid op: „Gij zijt laat gekomen aan ons gastmaal; ik geloof, dat dat niet gekomen is door een overladen maag, maar door de zekerheid, dat de gerechten
karig zijn; omdat gij meent niet zoo vroeg te moeten beginnen met wat gij denkt snel te kunnen opeten. Want
het was te verwachten, dat niet veel kliekjes waren overgebleven, waar op den eigenlijken feestdag zoo weinig
werd aangetroffen"!). Aan het einde van den derden
dag dankt Augustinus God, maar ook zijn gasten, die
hem hebben overstelpt met vele gaven. „Want zooveel
hebt gij bijgedragen tot ons dispuut, dat ik moet bekennen door mijn genoodigden te zijn verzadigd". Den dank
van alle genoodigden vertolkt Alypius, wanneer hij in
antwoord op dit laatste woord zegt: „Hoe gaarne zou ik
willen, dat gij ons dagelijks zoo onthaaldet" 2).
Vooral tegen Licentius is zijn toon opgewekt, zooals reeds bleek in het voorafgaande. Den tweeden dag
van het gesprek over de Academici begint hij met de
vraag, waarover het den vorigen dag ging. Licentius zegt
dan, dat de definitie van „error" hem toen te machtig
was. Grappig merkt Augustinus daarna op: „Hic plane
non erras, quod ut tibi omen sit ad reliqua, libenter optaverim" 3). De omgang met een karakter als het zijne
vereischte veel tact. Door zijn onberekenbaarheid en zijn
plotselinge uitvallen, kon hij licht ontstemming veroorzaken. Alypius geeft merkbaar geprikkeld antwoord,
wanneer Licentius Carneades voor een „graeca pestis"
uitmaakt. Verdere discussie met hem schijnt hem nutteloos. Op die wijze zou 't gesprek een minder prettig einde
genomen hebben, als Augustinus niet voor een meer
harmonisch slot gezorgd had. „De zon waarschuwt ons
^) de beata vita 17.
«) id. 36.
») c. Ac. I, 11.
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het kinderspeelgoed op te bergen". Geestig noemt hij
dan het duister „de beschermer van de Academici" i ) . De
aandacht van Licentius weet hij af te leiden door Alypius
tot slot nog een zeer belangrijke vraag te stellen: „Meent
gij, dat de Academici een vaste meening over de waarheid gehad hebben?" Wellicht schuilt ook in de telkens
herhaalde vraag aan Licentius om een definitie te geven
een onschuldige plagerij. Licentius kan dat nu eenmaal
niet. Zelfs op de vraag: „Quid sit moveri", wenscht hij
geen antwoord te geven. Juist komt een slaaf melden, dat
het etenstijd is. „Die slaaf", zegt Augustinus, „dwingt ons
geen definitie te geven, maar aan onze eigen oogen te
laten zien, wat zich bewegen is" 2). Lachend staat het
drietal op.
Licentius vraagt op een keer aan zijn leermeester
om nog vóór het eten een uiteenzetting te geven van de
geheele leer der Academici. Augustinus is daartoe bereid „omdat gij anders te weinig eet, wanneer gij daaraan zit te denken" 3). Een anderen keer betoogt Licentius, dat het geheugen voor een wijze geringe waarde
heeft. Een wijze verheugt zich in God. Het geheugen
dient slechts voor voorbijgaande dingen. Het is als een
slaaf, die op zijn spaarpenningen past. Deze denkbeelden zijn Augustinus niet vreemd. Zelf heeft hij zich al
eens in dien geest uitgelaten, „illo audiente". Licentius
pronkt dus eigenlijk met geleende veeren. Fijntjes laat
Augustinus hem dat voelen, als hij zegt: „Betuig dezen
slaaf uw dank; als hij u niets uit zijn spaarpot schonk,
zoudt gij nu misschien niets meer hebben om mee voor
den dag tq komen" 4). Zijn origineele wyze vanHspreken
*)
sieerd.
')
»)
*)

c. Ac. II, 29. 's Avonds werd er immers niet gediscusde Ord. I, 18.
c. Ac. II, 10.
de Ord. II, 7.
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wekt dikwijls den lachlust op. Tegen Alypius, die de
Academici met meer succes verdedigt dan Licentius, zegt
hij: „Ofschoon ik meende, dat wij den eindpaal bereikt
hadden, hebt gij mij zelfs vuistslagen toegediend" i).
Van Epicurus en zijn atomenleer geeft hij deze voorstelling: Epicurus, de zwelger, omarmt in het donker
vroolijk de atomen, kleine lichaampjes, als zijn dienstmeisjes 2).
Niet zonder komisch effect zegt hij tegen Alypius:
„Hebt gij eindelijk gezegd, dat een wijze meent de
waarheid te weten — een punt, waar Alypius lang omheen gedraaid had — of ben ik misschien doof geworden?" 3) Eindelijk dient nog gewezen op een
eigenaardigheid in Augustinus' karakter, n.l. de neiging om zich geringschattend over eigen prestaties uit te
laten of die in een komisch licht te plaatsen.
Aan Romanianus schrijft hij een prachtige vergelijking tusschen liefde tot het schoone en liefde tot de
wijsheid, een soort fabel, die Licentius zal uitwerken.
„Plotseling ben ik een Aesopus geworden", voegt hij
er dan aan toe 4). Dienzelfden, trek meen ik ook te herkennen, als hij schertsend de verwondering een „vitium" noemt s). Heel sterk valt die trek op aan het
einde van contra Academicos. In vergelijking met
Cicero noemt hij daar zijn eigen argumenten tegen de
Academici: nugae^). Tevens zij hier nog eens her1) c. Ac. III, 6.
«) id. 23.
») id. 8.
*) c. Ac. II, 7.
*) de Ord. I, 8. De Stoa rekende de verwondering tot de
affecten.'
8) c. Ac. III, 45. Later kwam deze scherts hem blijkbaar
ongeoorloofd voor. In zijn Retractationes schrijft hy naar aanleiding van deze plaats: quamvis iocando dictum sit et magis ironia
dicebatur, non debuit tamen dici 1,1, 13.
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innerd aan den schertsenden toon, waarop hij over zijn
eigen convivium sprak.
Eindelijk moet nog op één plaats speciaal de aandacht gevestigd worden. Tegen het einde van de gedachtenwisseling iover het gelukkige leven, vraagt
Augustinus, wat het tegengestelde is van egestas. Met
Licentius' antwoord: „plenitudo" is hij voorloopig tevreden. Wel heeft Sallustius, merkt hij op, tegenover
egestas opulentia gesteld^), en dat was een uitnemend
weger van woorden, maar op een woord komt het by
het zoeken naar waarheid niet aan. En dan volgt de
opmerking: „Want hier zullen wij ons maar vrij maken
van de vrees voor de grammatici of zullen wij wel
niet behoeven te vreezen wegens het zorgeloos gebruik
van woorden terecht gewezen te worden door hen, die
ons hun goederen ten gebruike hebben afgestaan" 2).
Allen lachen. Niet alleen als specimen van Augustinus' opgewekten toon is deze plaats merkwaardig. Het
valt op, hoe onafhankelijk hij nu reeds staat van de
rhetorische voorschriften, die hij zelf grondig kent en
pas nog doceerde. Het is evenwel niet uit reactie tegen
het formalisme der rhetoren, waartegen hij in de Confessiones zoo zal toornen, dat hij zich een vrijer gebruik van woorden veroorlooft. In het licht van een
later geschrift „de doctrina Christiana" gezien, zegt
deze plaats nog iets meer. Het gaat Augustinus in de
eerste plaats om duidelijkheid. Hiermede is een didactisch gegeven van den eersten rang gevonden. Bovengenoemd geschrift geeft daarvan tal van voorbeelden.
— Bonorumque ingeniorum insignis est indoles, in
verbis verum amare, non verba. Verduidelijkt wordt
dat met het prachtige beeld: quid enim prodest clavis
aurea si aperire quod volumus non potest, aut quid
1) Sail. Cat. 52.
«) de beata vita 31.
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1

obest lignea, si hoc potest i). De woorden zijn van ondergeschikt belang in vergelijking met de zaak. Het
omgekeerde staat gelijk met slavernij: ea demum est
miserabilis animae servitus, signa pro rebus accipere 2).
Hier geldt het woord van Paulus: littera occidit, spiritus autem vivificat 3). Hoe ver Augustinus zelf daarin
gaat, leert ons het voorbeeld, dat hij geeft.
Hij bespreekt Psalm 138 vs. 15: non est absconditum a te os meum, quod fecisti in abscondito. Moet
die o van os lang (mrv. ora) of kort (mrv. ossa) worden
uitgesproken? Het Grieksch heeft hier het woord öméov
Het vulgair Latijn is in dezen duidelijker en dus zegt
hij: mallem quippe cum barbarismo dici: „non est
absconditum a te ossum meum", quam ut ideo esset
minus apertum, quia magis latinum est" 4).
Waar het voor een docent op aankomt, is, dat hy
begrepen worde.
Hij vermij de alle woorden, quae non docent. Kan
hij geen taalkundig zuivere uitdrukking vinden, omdat
die niet bestaat, of, omdat hem die op het moment niet
invalt, dan gebruike hij een minder zuivere, dum tamen
res ipsa doceatur atque discatur integre s).
Daarom zegt hij zoo kras mogelijk: „melius est ut
reprehendant nos grammatici quam non intellegant
populi" 6).
§ 8. Voorbeelden en beelden.
Uit het voorafgaande viel reeds op te merken dat
Augustinus' taal bijzonder rijk is aan beeldspraak. Ook
uit een taalkundig oogpunt is deze de aandacht ten volle
1)
a)
»)
*)
0)
8)
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de doctr. Christ. IV, 11, 26.
id. Ill, 5, 9.
2 Cor. 3, 6.
de doctr. Christ. Ill, 3, 7.
id. IV, 10,24.
En. in Ps. 138.

waard. Tevens is het duidelijk, en daar komt het voor
ons in de eerste plaats op aan, welk een groote waarde
zij hebben voor de didactiek. Een goed gekozen beeld
verduidelijkt niet alleen de bedoeling van den leeraar,
maar geeft bovendien levendigheid aan het onderwijs.
Het gesprek „de beata vita" is daarvan een bewijs.
Augustinus had de voorbeelden om zoo te zeggen voor
het grijpen. Duidelijk zien wij dat uit „de Ordine". Trygetius kan, om zijn zienswijze toe te lichten, voor het
oogenblik geen vergelijking vinden (me in praesentia
similitudo deficit). Augustinus is evenwel door Trygetius'
opmerking op een idee gekomen met als gevolg, dat hem
tallooze voorbeelden invallen — at mihi iam occurrunt
innumerabilia (se. similia) i). Het valt buiten het bestek
van deze studie, alle beelden en voorbeelden, die Augustinus in zijn eerste werken gebruikt, te onderzoeken.
Alleen op die, welke in onmiddellijk verband staan met
zijn onderwijs, wil ik de aandacht vestigen. Terloops
zij gewezen op de prachtige allegorie in „de beata vita",
geheel aan het zeewezen ontleend, waarmee hij drie
soorten van menschen typeert, die evenals zeelieden de
haven van het gelukkige leven zoeken te bereiken. Ook
c. Ac. III, 3 heeft een beeld aan de zeevaart ontleend. De vraag is gesteld, in hoeverre de wijze afhankelijk is van de fortuin. Augustinus meent, dat de fortuin
slechts onontbeerlijk is om wijs te worden, zooals niemand zonder schip of een ander vaartuig, desnoods op
de manier van Daedalus, de Aegeïsche zee kan oversteken. Eenmaal aan het doel gekomen, kan hij dat alles
laten varen.
Trygetius begrijpt niet, dat de conclusie, dat ieder,
die gebrek heeft, ongelukkig is, niet de gevolgtrekking
toelaat, dat ieder, die geen gebrek heeft, gelukkig is.
Augustinus laat hem dat aan een eenvoudig voorbeeld
'^

de"Ordine II, 12.
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zien. „Ik geloof, dat je wel erkent, dat iemand, die een
jaar geleden begraven is, dood is. Leeft nu ieder, die een
jaar geleden niet begraven is?" i ) . Tot Licentius zegt hij,
dat de beoefening van de wetenschappen de minnaars
van de waarheid levendiger en flinker maakt. Het gaat
er mee als met zieken. Wanneer de wijsheid hun voorschrijft, dat zij den dokter moeten verdragen en zich met
eenig geduld moeten laten behandelen, dan vallen zij
terug in hun lappen. Door de warmte van die lappen
verwend, krabben zij liever hun uitslag, dan dat zij door
aan de wenken van den dokter, die een beetje hard en
lastig zijn bij ziekten, gevolg te geven, teruggegeven worden aan de gezondheid en het licht 2). Aan de school is het
volgende beeld ontleend: Augustinus heeft opgemerkt,
dat hij op zijn onderwijs is vooruitgeloopen, dat het zijn
leerlingen ontbreekt aan de onmisbare propaedeuse,
waardoor deze zijn beschouwingen kunnen volgen. Hij
moet dus retireeren. Dezen stap terug leidt hij in met een
beeld. „Wanneer wij een onderwijzer hooren, die probeert een knaap de lettergrepen te leeren, zonder dat
iemand hem te voren de letters heeft geleerd, meenen wij
dan niet, dat hij, ik zeg niet uitgelachen behoort te worden als een dwaas, maar gebonden moet worden als
een waanzinnige? En dat om geen andere reden dan omdat hij de voor het onderwijzen gestelde orde niet
hield" 3).
In zijn voordracht over de Academici is het aantal
voorbeelden overstelpend, bijna vermoeiend 4).
§ 9. Bijzonderheden in het onderwijs.
Reeds werd er op gewezen, dat Augustinus de grootste waarde hechtte aan duidelijkheid. „In Wirklichkeit
1) de beata vita 24.
S) de Ord. I, 24.
a) id. II, 24.
'
*) vooral c. Ac. III, 29.
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besasz Augustinus die Gabe alles bis ins kleinste klar und
verstandlich zu machen und seine Gedanken mit erstaunlicher Genauigkeit und Leichtigkeit auszudrücken" i ) .
De gesprekken met Licentius gaven daarvan talrijke
voorbeelden. Ook de voordracht, die hij houdt over de
scepsis, is rijk aan pakkende opmerkingen, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten en boeien door
oorspronkelijkheid. De meening van de Academici is, dat
de wijze in dit leven de waarheid niet kan vinden, maar
alleen een zekeren graad van waarschijnlijkheid kan bereiken. Het is wel geschikt om iemand van de philosophie
afkeerig te maken, zegt hij, wanneer die wordt aangeprezen als volgt: „Komt stervelingen, tot de philosophie!
Hier is groot gewin, want wat is voor den mensch kostbaarder dan wijsheid? Komt dus, opdat gij wijs zijt en
de wijsheid niet weet!" 2)
Wanneer beweerd wordt, dat de zintuigen ons bedriegen, heeft hij daar een zeer practisch antwoord op:
„Stem niet meer toe, dan dat het u zoo toeschijnt en gij
zult u niet bedriegen". Hoe kan een Academicus hem
weerleggen, die zegt: „ik weet, dat dit mij wit toeschijnt,
dat dit mijn gehoor streelt, dat dit aangenaam ruikt, dit
lekker smaakt, dit voor mij koud is. Vraag liever of de
bladeren van den oleaster „an sich" bitter zijn, waar
een geit zoo gulzig naar hapt. O, onverstandig mensch!
Is een geit niet bescheidener?" 3)
Een andere zijde van zijn onderwijs is deze, dat het
zich kenmerkt door levendigheid.
Carneades ontwaakt plotseling uit een diepen slaap,
ziet om zich heen de vaststaande waarheden en zegt: „zult
gij dus zeggen, dat gij niet weet of gij een mensch zijt of
1) Gerg, a. w. pag. 40.
») c. Ac. III, 20.
8) id. 26.
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een mier?" i) De Wijsheid levert een oogenblik later een
interessanten strijd met den Wijze, waarbij de Wijsheid zegeviert 2). Telkens geven kleine verhaaltjes, vlot
verteld, afwisseling in het zakelijk betoog. Twee reizigers
komen aan een kruispunt. Geen van beiden kent den
weg. Een herder of een boer, die in de buurt is, moet inlichtingen geven. De eene reiziger is lichtgeloovig, de
andere gelooft niemand, maar laat zich leiden door de
waarschijnlijkheid. Natuurlijk komt de eerste aan zijn
doel, de laatste niet 2). Smakelijk weet hij dit eenvoudig gegeven uit te buiten tot een heel verhaal. Niet
zonder komisch effect teekent hij de moreele gevolgen
van de waarschijnlijkheidsleer in een volgende scène.
Een jonge man heeft zich schuldig gemaakt aan echtbreuk. De bedrogen echtgenoot maakt er een rechtzaak
van. Op Academisch standpunt zullen de rechters hem
„waarschijnlijk" veroordeelen. De advocaat verkeert in
verlegenheid, wat hij moet doen, „cum omnes se nihil
errasse dicant, quando non assentientes id quod visum
est probabile fecerint" 3). Het heeft er iets van of Augustinus de Academici niet au sérieux neemt. Zelf voelt hij,
dat die opmerking kan gemaakt worden. Sed vos me
iocari arbitramini 4), Telkens treffen ons onverwachte
wendingen en origineele invallen, waarmee hij de aandacht van zijn gehoor vanzelfsprekend van het begin
ï) id. 22.
«) id. 34.
•) id. 35.
*) id. 35. Toch had hij eerbied voor de Academici. Zelf
zegt hij: „Want zij schijnen mij volkomen ernstige en wijze mannen geweest te zijn", c. Ac. II, 24. Zelfs neigde hij tot de gedachte, dat de Academici hun werkelijke overtuiging geheim
hielden en zich slechts van die waarschijnlijkheidsleer bedienden
om de Stoïcijnen te bestrijden, c. Ac. III, 41^ 43; Ep. 1. Zie over
dit punt V. Haeringen a. w. pag. 100—110, Thimme, geistige Entw.
pag. 32 e.v.
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tot het eind gevangen hield. Men heeft dan ook een vergelijking gemaakt met Plato's dialogen. „Was Lebhaftigkeit, Frische, spannende Momente anlangt, können sie
(nl. de dialogen van Augustinus) sich selbst mit platonischen Dialogen messen" i ) .
Tot slot nog een zeer bekende plaats tot illustratie
van zijn levendigen verteltrant. Hij wil een argument
tegen de scepsis gebruiken, waarvan hij reeds bij voorbaat weet, dat de Academici daarop een antwoord gereed hebben en zich op de waarschijnlijkheid zullen beroepen. Toch waagt hij het er op. „Ik zal nu met alle
kracht een wel is waar roestige, maar als ik mij niet vergis, zeer geduchte speer werpen: wie niets toestemt,
doet niets. O, domkop, waar blijft het waarschijnlijke,
waar blijft het? Gij hebt het gewild. Hoort gij de Grieksche schilden kletteren?" 2)
Anderzijds moet worden opgemerkt, dat hij niet vrij
is van breedsprakigheid en dat zijn betoog door af te
dwalen naar allerlei détails aan overzichtelijkheid inboet. Vooral in „de beata vita" valt dat sterk op 3).
Naast het mondeling onderricht legt Augustinus grooten nadruk op zelfstandigheid. In de Ord. I, 6 lezen wij:
„et id a me ipsi quoque praeceptum habebant, ut aliquid
et praeter codices secum agerent et sese habitare consuefacerent animum" 4). Ook voorvallen uit het dagehjksch
leven boden hem aanknoopingspunten voor het onderwijs. Na het nachtelijk gesprek „de Ordine" begeeft den
volgenden dag het gezelschap zich naar het badhuis om
het onderhoud voort te zetten. Een alledaagsch voorval
*) Thimme, Lit. aesth. Bem. Z. f. K. 1908, pag. 9.
») c. Ac. III, 33.
^) Materieel is er op Augustinus' argumenten tegen de scepsis heel wat aan te merken, cf. Thimme, Aug. geist. Entwickelung.
••) De editie van Knöll geeft: sese habitare; andere uitgaven: apud sese habitare. De mss. bieden verschillende lezingen.
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trekt plotseling hun aandacht. Een hanengevecht! Vol
aandacht volgen zij de bewegingen der vechtende dieren en de begeleidende verschijnselen: gerekte halzen,
opgezette veeren, hevige snavelhouwen, behoedzaam zijdelingsche bewegingen. In dit alles merken zij de
schoonheid van een zekere wetmatigheid op, zelfs in de
gedragingen van den overwinnaar en in den deerniswekkenden toestand van den verslagene na het gevecht. Dit
was dus als het ware aanschouwelijk onderwijs en gaf
ook daarna nog veel stof tot gesprek i ) .
Eindelijk wijzen wij nog op een eigenschap, die voor
het onderwijs van groot belang is: Augustinus heeft een
scherpen blik. Wanneer Licentius hem vraagt een opmerking te herhalen, begrijpt hij dadelijk de bedoeling:
Licentius wil tijd winnen. „Quod non mihi visus est difficultate intelligendi fieri voluisse, sed quaerendi spatium, quo inveniret, quid responderet" 2). Hij ziet aan
Trygetius' gezicht, dat deze iets wil zeggen, maar dat bescheidenheid hem weerhoudt 3). Eveneens merkt hij aan
de gezichten van zijn gasten, dat zij verlangen te weten,
waarover het gaat 4); ziet hij, dat de leerlingen teleurgesteld zijn, omdat Alypius geen antwoord geeft op zijn
uitvoerige beschouwingen 5). Hij voelt heel goed, waar
bij Licentius de schoen wringt, als hij schrijft: „molestissime ferens quod omnia scribebantur" «).
ï) de Ord. I, 25.
') id. II, 3.
8) id.'5.
•*) de beata vita, 16.
») c. Ac. III, 45.
•) de Ord. I. 30.
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HOOFDSTUKlü.

Resultaten.
Was Augustinus' leeraarsloopbaan rijk aan teleurstellingen geweest, ook op Cassiciacum waren schaduwzijden. Weliswaar genoot hij daar aller liefde en
waardeering. Aan het einde van Augustinus' voordracht
Contra Academicos overlaadt Alypius zijn leermeester
met complimentjes: „quid enim nobis hoc sermonis
lepore iucundius, quid sententiarum gravitate perpensius, quid benivolentia promptius, quid doctrina peritius
videri aut exhiberi posset? prorsus nequaquam digne
ammirari possum, quod tam facete aspera, tam fortiter
desperata, tam moderate convicta, tam dilucide obscura
tractata sunt". En tot slot: „habemus ducem, qui nos in
ipsa veritatis arcana deo iam monstrante p e r d u c a f i ) .
Het is een^ zeer belangrijk resultaat, dat hij' zijn kleinen
kring wist te interesseeren voor moeilijke en diepzinnige
vraagstukken, zoodat hij terecht kon vragen: „quis istos
adulescentes, qui antea noverat, facile credat tam
studiose magna quaerere, tantas repente in hac aetate
indixisse inimicitias voluptatibus" 2). Wij zagen, hoe hij
Licentius gunstig beïnvloedde. Een sterk bewijs daarï) c. Ac. III, 44.
9) de Ord. II, 29.
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voor levert het gedicht, dat Licentius later aan zijn leermeester richtte, waaruit naast groote waardeering
tevens weemoed spreekt, bij het terugblikken op de vervlogen dagen van hun samenzijn.
Ook van Trygetius zijn ons woorden van dank bewaard gebleven voor Augustinus' werk. Aan het einde
van de beata vita zegt hij: „quam vellem hoc modo nos
cotidie pasceres"i). Wat de schaduwzijden betreft, wij
hoorden reeds Augustinus' verontwaardiging en teleurstelling, toen hij moest optreden tegen een klaarblijkelijk symptoom van eerzucht bij zijn leerlingen. Maar er is
meer. Het is een veel gemaakte en begrijpelijke fout
van onderwij smenschen, dat zij het bevattingsvermogen
van hun leerlingen overschatten. Bemoedigd door de getoonde belangstelling voor een bepaald onderwerp, dat
den onderwijzer bijzonder interesseert, meent hij, dat de
behandeling ervan ook gevolgd en begrepen kan worden
door de leerlingen, zonder dat hij daarbij rekening houdt
met het peil van hun ontwikkeling. Stelt hij naderhand
eens een paar vragen, dan loopt dat vaak uit op pijnlijke
verrassingen. Zoo ongeveer is het ook Augustinus gegaan
ondanks zijn ervaring van ruim 10 jaar. Op Cassiciacum
wil hij eens iets nieuws beginnen: philosophisch
onderwijs. De Hortensius wordt gelezen. De belangstelling is grooter dan de verwachting. Dan de proef op
de som: discussie. Augustinus eindigde met zelf een
breedvoerige beschouwing te geven, omdat Licentius er
niet veel van terecht bracht en Alypius practisch overwonnen was. Het best gelukt nog het onderhoud de
beata vita, maar in het tweede gesprek over de wereldorde loopen de beide jongelui, Licentius in het bijzonder,
weer vast.
Wanneer wij nagaan, wat Augustinus zijn leerlingen
zooal voorlegt, verbaast ons dat niet. Handelende over de
1) de beata vita 36.
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wereldorde legt hij hun het moeilijke probleem voor, of
het kwade ook onder den „ordo" valt! i ) . Dit nu is een
vraag, die hem zelf misschien wel tot zijn dood toe heeft
bezig gehouden; nog in „de civitate Dei" wijdt hij uitvoerige beschouwingen aan deze onoplosbare vraag:
unde malum 2).
Zelf zag hij nu ook wel in, dat hij zijn verwachtingen
te hoog had gesteld, dat zijn leerlingen weliswaar vol ijver
waren en naar de mate van hun krachten God zochten,
maar dat zij „ipsum, de quo agebamus, ordinem non
tenere, quo ad illius ineffabilis maiestatis intelligentiam
pervenitur" 3). Het ontbreekt hun aan de noodige propaedeuse. Hier bevindt Augustinus zich dus op een keerpunt: de leerlingen hebben zich niet gehouden aan den
„leergang" 4) en dat niet zonder zijn eigen schuld. Zelf
geeft hij dat toe, al gaat die zelfcritiek schuil achter een
beeld (zie p. 100). Zal hij met zijn onderricht kunnen
doorgaan, dan moet hij eerst een stap terug doen, dan
moet hij zijn leerlingen eerst algemeen oriënteeren. Er
moet een basis gelegd worden, waarop hij kan verder
houwen; richtlijnen moet hij geven voor het leven; inzicht in den samenhang der wetenschappen, kennis van
de principia der philosophie moet hij bijbrengen. Zeer
systematisch ontwikkelt hij nu uit enkele begrippen een
1) de Ord. H, 23,
^) Cf. Heinrich Scholz, Glaube und IJnglaube in der Weltgesch. Leipzig 1911, p. 37 e.v.
«) de Ord. II, 24.
•*) Augustinus gebruikt het woord ordo in verschillende beleekenissen; dikwijls beteekent het niet anders dan lex, soms ook
het onderhouden van de zedewet: ordo est, quem si tenuerimus in
vita, perducet ad deum (de Ord. I, 27). In het werkje van dien
naam beteekent het gewoonlijk: wereldorde, harmonie tusschen
de deelen en het geheel. Verg. Schubert, Augustins Lex-aeternaLehre nach Inhalt und Quellen, in Beitrage zur Gesch. der Phil.
des Mittelalters Bd. XXIV, Heft 2, 1924. In de Ord. II, 24 beteekent het: leergang; zie ook Eggersdorfer a. w. p . 90.
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beknopte encyclopaedie. E^n vaste, onveranderlijke,
Goddelijke wet schrijft een dubbelen regel voor, de één
heeft betrekking op het leven, de andere op het onderricht. De leefregels werden boven reeds opgesomd
(p. 43 e.v.). Voor het ondericht zijn twee gidsen noodig:
gezag en rede. Gezag is deels Goddelijk, deels menschelijk. Van de ratio geeft hij deze definitie: ratio est
mentis motio ea quae discuntur, distinguendi et
connectendi potens i). In navolging van andere geleerden onderscheidt hij nog weer tusschen het rationale
(quod ratione uteretur vel uti posset) en het rationabile
(quod ratione factum esset aut dictum). Met vele voorbeelden wordt dit onderscheid duidelijk gemaakt. B.v.
iemand, die zegt, „rationabiliter olet" of „rationabiliter
sapit" maakt zich belachelijk. Wordt evenwel met een
bepaald doel een sterke lucht verspreid b.v. om slangen
te verdrijven, dan kan dat heel goed gezegd worden.
Van een roos kan nooit gezegd worden: quam rationabiliter fragrat. Niet alleen in daden en woorden, maar
ook op het terrein van de kunst speelt het rationabile
een rol. Van een danser kan men zeggen, dat zijn dans
rationabilis is, wanneer hij iets goed uitbeeldt. Er zijn
drie terreinen, waarop dat rationabile tot uiting komt:
in factis, in discendo, in delectando, waaruit hij een drievoudige taak voor den mensch afleidt: nihil temere
facere; recte docere; beate contemplari. Het eerste punt
laat hij nu buiten beschouwing, omdat hij daarover reeds
handelde bij den „ordo vitae". Het recte docere ontwikkelt hij uitgaande van het rationale in den mensch,
dat zich door een natuurlijken band verbonden gevoelde
met allen, die met ratio begaafd waren.
De ratio ontdekte de taal, waardoor de menschen
hun gedachten aan elkaar konden overdragen, het
schrift, het getal, waarmee tevens het beroep van schrijfir~de"Ord. II, 30.
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en rekenmeester, dus het elementair onderwijs is gegeven.
Al voortgaande ontwikkelde de ratio grammatica, historia, dialectica, de disciplina disciplinarum: „hierin openbaart zich de ratio zelf en toont, wat zij is, wat zij kan";
tenslotte de rhetorica, wier waarde niet hoog wordt getaxeerd. Verder stijgt de ratio op „ad contemplation em
divinarum rerum", de poëziCi muziek, de geometrie.
Hiermede niet tevreden, waagt de ratio het zelfs de onsterfelijkheid der ziel te willen bewijzen i ) . Deze disciplinae worden geleerd, deels „ad usum vitae", deels „ad
cognitionem rerum contemplationemque" 2); zij vragen
tot dat laatste doel een nauwgezette, aanhoudende beoefening van der jeugd af aan. De kroon op het werk is
dan de philosophie, waarheen de artes liberales leiden.
De twee kernvragen, die de philosophie stelt ter beantwoording, zijn voor Augustinus: Una de anima, altera de
deo 3). Hiermede zijn wij gekomen aan wat hij als het
hoogste doel beschouwt: de heilige mysteriën niet alleen
te gelooven, maar ook te begrijpen 4), n.l. den éénigen,
almachtigen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest s). Van
dit leerplan ware meer te zeggen, voor ons doel is evenwel voldoende te constateeren:
1. Dat Augustinus zich door het geleden échec niet
van zijn voornemen laat afbrengen. Nog meent
hij, dat „geen enkele leeftijd van de borsten der
philosophie mag worden afgehouden", maar
door ervaring geleerd, brengt hij een correctie
aan en verlangt,
2.

dat de artes liberales beoefend worden zonder

1)
a)
»)
*)
»)

de Ord. II, 43.
id. 44.
de Ord. II, 47.
c. Ac. III, 43, non credendo solum sed etiam intellegendo.
de Ord. n , 16.
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welke de beoefening van de philosophie onmogelykisi).
3. dat hij de philosophie in zijn leerplan opneemt.
4. dat hij in het kort laat zien den samenhang der
leervakken vanuit één gezichtspunt.
Aan die propaedeuse zal hij dus in de wintermaanden zijn bijzondere aandacht gewijd hebben 2).
Rechtstreeksche mededeelingen daarover bereiken ons
niet. Zijn algemeen oriënteerende inleiding op de artes
liberales is het laatste, wat hij ons over zijn onderwijs
op Cassiciacum meedeelt. Wel hooren wij nog, dat
Augustinus, in Milaan teruggekeerd, leerboeken over de
disciplinae ging schrijven, waarvan alleen nog de zes
boeken „de Musica" over zijn 3).
Hiermede zijn wij dus aan het einde gekomen van
de behandeling van Augustinus' werkzaamheid op Cassiciacum. Van zijn leerlingen hooren wij ten deele niets
meer. Gaarne hadden wij vernomen, wat er van Trygetius is geworden; ook van Licentius zeggen diens verzen
aan zijn oud-leeraar ons weinig over zijn persoonlijk
leven. Wij weten van hem niet eens, wat van Alypius en
Adeodatus vermeld staat, dat zij met Augustinus in Milaan gedoopt zijn 4). Adeodatus stierf jong. Navigius bevond zich met zijn broer in Ostia aan het sterfbed van
Monnica. Alleen van Alypius is meer bekend. Hij bleef
met Augustinus in nauw contact en speelde ook in de
Kerk later een voorname rol.
Op grond van de verkregen resultaten willen wij
trachten een beeld te krijgen van Augustinus' persoonlijkheid als leeraar en zijn verdiensten als didacticus en
paedagoog kort samenvatten.
1)
•)
«)
*)
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de Ord. II, 44.
Zie ook Eggersdorfer a. w. pag. 91.
Retract. I, 6.
Conf. IX, 6.

In de eerste plaats voelde hij zich tot het geven
van onderwijs aangetrokken. In vele van zijn geschriften
liggen opmerkingen verspreid, die op opvoeding en
onderwijs betrekking hebben. Doceeren en vermanen lag
als 't ware in zijn aard. Hij doet vrijwel niet anders, in
zijn brieven, in zijn tractaten, zeer sterk b.v. in „de doctrina Christiana", en om niet meer te noemen, in „de
catechizandis rudibus" en den „Psalmus abecedarius
contra partem Donati" met het voor het geheugen zoo
gemakkelijke refrein: omnes, qui gaudetis pace, modo
verum indicate. Zijn sterke behoefte aan vrienden en zijn
rijk gemoedsleven maakten hem bij uitstek geschikt voor
den omgang met anderen i). Zijn verkeer met Licentius
leverde treffende staaltjes van zijn tact en fijne intuïtie.
Op een derde eigenschap willen wij wijzen, die voor een
paedagoog van groote waarde is: zelfkennis en zelfcritiek. Hoe zal iemand, die zichzelf niet of onvoldoende
kent een ander kunnen leiden en helpen; hoe zal iemand
een voorbeeld kunnen zijn voor zijn leerlingen, die over
zichzelf niet streng gericht houdt? En dat vordert Augustinus in een later werk van een docent: sit eius quasi
copia dicendi, forma vivendi 2). Thimme oordeelt over
hem: Er hat Selbstzucht geübt wie Weniges).
Anderzijds kan alleen iemand, die zich eigen onvolkomenheden en gebreken bewust is, liefdevol begrijpend
staan tegenover de fouten van anderen, in het besef, dat
ook hem veel moet vergeven worden.
1) Zoo ook Eberhard in het paedag. Lexicon van Schwartz,
1928, art. Augustinus: Sonst fehlt es an weiblichen Zügen im Wesen
Augustins nicht: ein auszerordentliches Liebesbedürfnis, das ihn
zeitlebens zum Virtuosen der Freundschaft machte; die starke
Einfühlungskraft, verbunden mit einem ausgepragten Mitteilungsdrang. In diesem sozialen Trieb liegt die padagogische Wurzel
seines Wesens.
2) de doctr. Qirist.. IV, 61.
' ) Augustin, p . 205.
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Welnu in zelfontleding, in het naspeuren van de
fijnste roerselen van het hart, ii^ het eerlijk blootleggen
daarvan, in het proeven van de motieven, die den achtergrond vormen van woorden en daden, is hij een meester.
De bewijzen daarvan leveren niet alleen de Confessiones,
ook uit zijn brieven blijkt een voortdurende zelfcontrole 1). Van die „Selbstzucht" meen ik ook sporen te zien
in den omgang met zijn leerlingen op Cassiciacum. Dat
eerzucht één van zijn hoofdgebreken was, is bekend genoeg. Toch beluisteren wij in zijn woorden een ootmoedigen, zelfs bescheiden toon 2). Men leze nog eens,
wat hij van zichzelf bekent tegenover zijn leerlingen, de
Ord. I, 29. Tot Licentius zegt hij: „nam et ego in philosophia puer sum" 3). Eerlijk erkent hij, dat hij de waarheid nog niet gevonden heeft 4) en hiermede komen wij
aan een vierde eigenschap, zijn eerlijkheid, waaraan
niet te twijfelen valt s). Het lag hem verre zich een houding te geven, die door de feiten niet werd gedekt. Na
het geven van de definitie van sapientia, voegt hij er dadelijk aan toe, dat die niet van hem is (quae nee mea
est) 6). Zoo ook na de uitvoerige opsomming van de
praecepta vivendi zegt hij tegen Alypius: ge weet heel
goed, dat die niet door mij zijn gevonden. De boeken
*) Augustin, pag. 195.
*) Een zekere ijdelheid, uitkomende in zijn gevoeligheid
voor lof, is hem zijn geheele leven bijgebleven, cf. Thimme a. w.
p. 184 e.v. Eigenaardig doet het aan, dat hy den lof, dien Alypius
hem toezwaait, niet alleen laat noteeren, maar later ook in ongewijzigden vorm uitgeeft, c. Ac. III, 44.
») de Ord. I, 13.
*) c. Ac. III, 5; id. 43.
») Wanneer Otto Seeck aan zijn eerlijkheid afbreuk doet,
hangt dit wel met zijn eigen levensbeschouwing samen, die met
die van Augustinus al heel weinig gemeen heeft. Geschichte des
Untergangs der antiken Welt. Bd. VI pag. 2 e.v.
9) c. Ac. I, 16.
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van de geleerden staan er vol van! Uit hetgeen volgt,
blijkt duidelijk, dat hij wil zeggen: gij hoeft het niet
aan te nemen, omdat ik. het zeg — ne in eis quasi auctoritatem meam iure contemnant i ) .
Hoe onderscheidt Augustinus zich ook hierin gunstig
van de zelfingenomenheid en de grootspraak der rhetoren! Vertelt hij niet zelf, hoe zijn leeraar te Carthago,
„en ook anderen die voor geleerden doorgingen" een
geschrift van Aristoteles „met van ijdelheid opgeblazen
wangen" plachten aan te halen! 2) Ook Henning wijst
op hun matelooze ijdelheid, waardoor de rhetoren onderling, of bedekt of openlijk, in voortdurende concurrentiestrijd leefden 3).
Nadat we op deze voor een onderwijzer benijdenswaardige en prijzenswaardige eigenschappen hebben gewezen, is het niet misplaatst ook even stil te staan bij
de zwakke zijden van zijn karakter. Reeds met een enkel
woord kwam zijn ijdelheid ter sprake, eerzucht in gesublimeerden vorm, een menschelijke zwakheid, die, ofschoon te laken, toch niet van beslissende beteekenis is
bij de vraag of iemand voor zijn taak berekend is; een
euvel bovendien, waarvan Augustinus zich bewust was
en waartegen hij blijkens zijn latere geschriften streed 4).
E^n ander gegeven is, dat Augustinus het slachtoffer
werd van de „eversores". Op zichzelf beschouwd, is dit
feit niet voldoende om er verstrekkende conclusies op te
bouwen; daartoe deelt hij er te weinig over mede. Ook
1) de Ord. II, 28.
2) Conf. IV, 16.
*) a. w. pag. 16 onder verwijzing naar Rhode,'Der griech.
Roman, 3e druk, Leipzig 1914, p. 341.'
^) cf. Thimme a. w. p . 200. Nach seiner Bekehrung hat er
ihm (n.l. den vijand van de eerzucht) den Krieg erklart, ohne dasz
er, wie wir aus den Briefen ersehen haben, jemals dahin gelangte,
völlig über ihn Herr zu werden.
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schijnt het, dat het wanordelijk gedrag van deze jongelui een zekere „mos" was; ook anderen hadden ervan
te lijden.
Toch ligt dit voorval op het terrein van de orde en
bestaat er aanleiding tot het vermoeden, dat juist bat
orde houden niet zijn sterkste zijde was. Dat op Cassiciacum daarvan niet het geringste blijkt, verbaast ons
niet. De kring was daar uiterst klein, formeel was er
van schoolverband nauwelijks sprake en zijn leerlingen
waren hem zeer genegen. Een kleine vermaning is gewoonlijk voldoende om den meest bewegelijken van
hen, Licentius, tot zijn plicht te roepen. Nu is Thimme
op grond van de bestudeering van zijn brieven tot de
conclusie gekomen: „Augustin ist keine Willensnatur,
niemals hat er sich die natürliche, spontane Energie des
geborenen Herrschers erwerben können" i ) . Zeer leerzaam zijn te dezer zake de brieven 125 en 126, waaruit
blijkt, dat hij bij een plotseling uitbarstend oproer in
de kerk geheel machteloos staat. Hij is besluiteloos, toegevend, het slachtoffer van de situatie, zoodat hij zich
door de razende menigte laat dwingen tot het verbreken van een schriftelijk gegeven belofte, aan een gast
gedaan 2). Ik stel mij voor, dat Augustinus bij plotseling
optredende, ernstige wanordelijkheden, geleid door een
onbeschaafd, grof type jongens, weinig of geen overwicht zou toonen, dat daarentegen diezelfde jongens in
een gesprek met hem onder vier oogen als was in zijn
handen zouden zijn. Wij leerden immers zijn vaardigheid kennen in het geven van vermaningen 3).
Na deze algemeene beschouwingen over zijn geschiktheid voor docent wenden wij ons nog eenmaal tot
^) a. w. pag. 205.
2) id. pag. 126 e.v.
^) Ook over straffen heeft Augustinus allerlei behartigenswaardige opmerkingen gemaakt, zie Robbers a. w . pag. 84 e.v.
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de techniek van zijn onderwijs en merken, samenvattend, op, dat zijn onderwijs zich kenmerkte
1. door opgewektheid.
2. door duidelijkheid en levendigheid.
3. door overzichtelijkheid, daarin uitkomende, dat hij
de kunst verstond een leerstof onder één gezichtspunt 1) te behandelen en het verband aan te geven
van de deelen en het geheel. Hierbij dient niet uit
het oog verloren te worden, dat hij anderzijds licht
tot breedsprakigheid komt, in herhaling valt, zich
dreigt te verliezen in haarkloverijen, zoodat het
soms juist zeer moeilijk is een overzicht te krijgen
van hetgeen hij gezegd heeft 2). Dit zal wel geschreven moeten worden op rekening van zijn rhetorische bedrevenheid.
4. door zijn streven op te leiden tot zelfstandigheid en
zelfwerkzaamheid.
Tenslotte heeft zijn groote verdienste voor het onderwijs daarin gelegen, dat hij de philosophie weer in
het middelpunt plaatste en de artes liberales in zijn leerplan opnam 3).
Men heeft Cassiciacum wel een „Landerziehungsheim" genoemd 4), min of meer op den klank afgaande.
Veel verder zal de overeenkomst wel niet gaan. In
zijn dissertatie over „Landerziehungsheime" spreekt Dr
van Popta dan ook met geen woord over Cassiciacum.
Wel interesseert ons, wat hij zegt over de stichters van
1) Voor het catechetisch onderwijs stelde hij dit later ook
als eisch. cf. de cat. rud. 6.
^) Zeer sterk in de beata vita.
^) Uitvoeriger hierover handelt Eggersdorfer a. w. pag.
70 e.v.
*) Dr A. Jager in Pharus 1925 in navolging van Eggersdorfer in het Lexicon der Padagogik van Roloff 1913 i. v.
Augustinus.
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die hem aanhingen i ) . Voor ons onderwerp is het belangrijk te vernemen, dat hij ook hier weer lust in en
neiging tot onderwijzen vertoont: Et de iis quae sibi
Deus cogitanti atque oranti intellecta revelabat et praesentes et absentes sermonibus ac libris docebat 2). Allerlei vragen, die zijn huisgenooten hem voorlegden, behandelde hij, waaruit later de Liber de diversis quaestionibus octoginta tribus ontstond s).
In zijn correspondentie met Nebridius werden vraagstukken behandeld, die doen denken aan het op Cassiciacum besprokene 4). Aan Romanianus, die nog steeds
Manichaeër was, droeg hij zijn werk De vera religione
op 5). Met de priesterwijding s) komt er een plotseling,
door hem zelf geenszins begeerd '^) einde aan deze ongeveer driejarige 3) periode van intiem samenleven. Wel
staat de oude bisschop Valerius hem toe in Hippo Regius
een klooster te stichten en stelt daartoe zelfs grond beschikbaar 9), maar de verplichtingen, aan zijn ambt verbonden, dwingen hem toch veel meer op den voorgrond
te treden dan met zijn neigingen en aanleg strookte 10).
Tot zijn taak behoorde behalve preeken ook het onderwijs
^) Possidius, vita 3.
') id.
8) Retract. 1, 26, Loofs, Realenc, id.
*) Ep. 6—14 (geschreven omstreeks 389).
») Geschreven 389/390, Nebreda, Bibhographia Aug. 1928,
pag. 3.
•) in 391, Loofs id. pag. 274.
'') Uit sermo 355, 2 blijkt, dat hij tevreden was geweest met
een plaats „onder aan de tafel".
*) Possidius, vita 3, „ferme triennio".
») sermo 355, 2.
" ) Ep. 21, geschreven in 391, waarin hy Valerius om een
kleinen tijd van uitstel verzoekt om zich op zijn ambt te kunnen
voorbereiden. Hij schrijft: Item nihil esse in hac vita et maxime
hoc tempore difficilius, laboriosius, periculosius episcopi aut presbyteri aut diaconi officio, 21, 1.
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geven aan de doopcandidaten. Dat waren in elk geval
kanten aan zijn werk, die voor hem veel bekoorlijks moesten hebben. De catechizandis rudibus en De doctrina
Christiana zijn daar om te bewijzen, met hoeveel bekwaamheid, wijsheid en liefde hij zijn wenken geeft
voor het onderwijs in de gewijde geschiedenis, theoretische beschouwingen over didactiek en paedagogiek wel
is waar, maar geheel voortgekomen uit zijn rijke ervaring als catecheet en prediker, werken ten slotte, die hem
ook thans nog tot een geprezen en bewonderd paedagoog maken.
Dragen ook vele van de epistulae een sterk onderwijzend karakter — ik denk hier b.v. aan ep. 118, geschreven pl.m. 410 aan Dioscorus — toch zijn het zijn
preéken, in het bijzonder de „jeugdpreeken", waar ik
nog speciaal de aandacht op wil vestigen. Willen wij een
indruk krijgen van Augustinus' catechetisch onderwijs,
dan zijn wij aangewezen op de preeken, die hij gehouden heeft voor de a.s. doopcandidaten, de z.g. competentes en voor de jonge leden der kerk, de infantes.
Immers, behalve de twee voorbeelden in „de catechezandis rudibus", zijn ons geen catechesen van hem bewaard gebleven. Wel blijkt uit laatstgenoemd werkje
overduidelijk, dat hij het gewone godsdienstonderwijs ook
gegeven heeft i ) . Zijn toespraken in de kerk vormen
a.h.w. de kroon op dit onderricht. Met de priesterwijding is nu ook het doel van zijn onderwijs veranderd.
Op Cassiciacum gold zijn streven het verkrijgen van de
sapientia, wilde hij zijn leerlingen maken tot wijzen, nu
voedt hij op en onderwijst hij hen tot kinderen Gods,
tot heiligen 2). De philosoof maakt meer en meer plaats
voor den zieleherder.
Alvorens de genoemde toespraken aan een nader
1) Eggersdorfer a. w. pag. 170 e.v.
') Robbers a. w. pag. 16.
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onderzoek te onderwerpen, is het belangrijk na te gaan,
welke eischen Augustinus zelf stelde aan een preek en
aan het godsdienstonderwijs in het algemeen. Zooals
reeds met een enkel woord werd opgemerkt, kunnen
zijn De catechezandis rudibus en De doctrina Christiana
ons daarover inlichten i ) .
I. Korter en duidelijker kunnen Augustinus' eischen
niet worden weergegeven dan met zijn bekende uitspraak: Veritas pateat, veritas placeat, Veritas moveat2).
Verder moet de spreker vóór alles duidelijk zijn 3), daartoe is noodig de stof kort samen te vatten en overzichtelijk te geven, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en
vooral de aandacht te vestigen op hetgeen interessant
is4). Het onderwijs moet op één doel zijn gericht: concentratie op één punt is zijn eisch 6).
II. Wat de leerlingen aangaat, vraagt hij rekening
te houden met de individualiteit s).
III. Aangaande den leeraar zelf, hij geve het goede
voorbeeld 7).
Wij mogen aannemen, dat hij zijn preeken goed
voorbereidde. Een preek de scripto houden of een preek
van buiten leeren acht hij in sommige gevallen wenschelijk, zelfs kan een spreker er goed aan doen een
goede preek van een ander te houden «). Maar er zijn be^) Uitvoerig bespreekt Eggersdorfer deze geschriften a. w.
pag. 140—153, 177—189. Vgl. verder A. Sizoo, Augustinus' werk
over de Cïiristelijke wetenschap, Delft, 1933, p. 14 e.v.
*) de doel. Christ. TV, 61.
") id. 24, 25, 26, 27.
*) de cat. rud. 3 (5) — cuncta summalim' generatimque complecti, ita ut eligantur quaedam mirabiliora quae suavius audiuntur
atque in ipsis articulis constitula sunt —.
^) id. 3 (6) nos oportet intueri praecepti finera, quod est caritas de corde puro et conscientia bona et fide non ficla.
«) id. 8 (12).
•f) Doctr. CJirist. IV, 59—62.
s) id. IV, 25, 62.
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zwaren verbonden aan het memoriseeren: de spreker
bindt zich te veel. Het is immers zóó, dat de geloovigen
in de kerk geen gelegenheid hebben om vragen te
stellen.
Alleen aan bepaalde teekenen kan de prediker
merken, of zijn gehoor hem kan volgen. Aan die teekenen
lieten de Africanen het niet ontbreken, zoodat er een
nauw contact en gedurige wisselwerking bestond tusschen Augustinus en zijn gehoor i ) . Hij geeft dan ook
den raad, dat de redenaar zijn onderwerp telkens anders
moet aanpakken (versandum est quod agitur multimoda
varietate dicendi) tot hij bemerkt, dat zijn toehoorders
hem begrepen hebben. Dat nu is onmogelijk, wanneer
iemand zijn rede memoriseert. Didactisch zeer juist is
zijn raadgeving, dat de rede terstond moet worden beëindigd of tot een ander punt moet worden overgegaan,
zoodra vaststaat, dat het gehoor het gesprokene heeft begrepen. Iemand, die blijft hameren op bekende dingen
is vermoeiend 2). De spreker moet zich thuis goed voorbereiden: „discat quidem omnia quae docenda sunt, qui
et nosse vult et docere" en hij vergete daarbij vooral niet
het gebed voor zichzelf en voor zijn gehoor; dan mag hij
bij het optreden vertrouwen op het woord van Christus.
die zegt: bedenkt niet hoe of wat gij zult spreken, want
het zal u in die ure gegeven worden, wat gij spreken
zult. Want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de
Geest uws Vaders, die in u spreekt 3). Dat er zoovele
preeken bewaard zijn gebleven, is daaraan te danken,
dat aanwezigen die noteerden 4). De kerk had zelfs
^) Uitvoeriger schetst Dr A. Sizoo Augustinus als prediker.
Het leven van Au!,'ustinus, 1929, Delft. p. 92 e.v.
2) de doctr. C3irist. IV, 25.
3) Matth. 10. 19 e.v. de. doet. Cjhrist. IV, 32.
") Possidius, vita, 7; Ep. 213, 2.
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haar eigen stenographen i).
Wie bij Augustinus' preeken een brillanten vorm
verwacht, komt bedrogen uit. „Der ehemalige Lehrer der
Rhetorik verschmahte als Rischof jeden Schmuck der
Rede. Frage, Gegensatz, Fall und Zusammenklang der
Worte bilden den einzigen auszeren Reiz, der durch die
sinnige Einfachkeit und geistvolle Tiefe des Inhaltes erst
recht anziehend gemacht wird" 2). Inderdaad, het zijn
korte, glasheldere zinnen, waaruit zijn preek is opgebouwd.
Volgens heerschend gebruik ontvingen de competentes in den Paaschnacht (in vigiliis Paschae) de sacramenten van Doop en Avondmaal en waren daarmede
als nieuwe leden in de kerk opgenomen. Het geheel
bood een feestelijken aanblik, de doopcandidaten in witte
kleederen (exterius dealbatos, interiusque mundatos) 3),
de verlichte kerk, de talrijke aanwezigen, waaronder
zelfs vele heidenen 4) zich bevonden. Tot de jonge leden nu placht Augustinus een korte toespraak te houden.
Veel tijd was daarvoor niet. Na de vele diensten, die er in
de week voor Paschen gejiouden werden en op den
Paaschdag en daarna nog zouden gehouden worden s),
moest Augustinus niet alleen rekening houden met zijn
eigen krachten, maar ook met het uithoudingsvermogen
van zijn hoorders *).
*) Sizoo, Augustinus' werkkracht, St. des tijds 1934, p. 514.
^) Wolfsgruber, Augustinus, p. 465.
») sermo 223, 1.
*) sermo 219.
^) ex his diebus septem vel octo, • qui nunc aguntur,
serm. 223, 1.
*) sermo 226, satis sint vobis pauca ista, quoniam et post
laboraturi sumus; 228, 1, post laborem noctis praeteritae—diü vos
tenere sermone non debeo; 228, 3 — hic sermo brevis esse debet, et
propter laborem nostrum et propter aedificationem illorum.
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De lectuur van die toespraken — er zijn er een zevental — 1) is bij de eerste kennismaking zoo niet teleurstellend, dan toch bevreemdend. Zeker, er is een feestklank in: dit is de dag, dien de Heere gemaakt heeft,
laat ons op denzelven ons verheugen en blijde zijn 2),
maar overigens schijnen zij meer voort te komen uit een
bezorgd dan vut een verheugd hart, wat juist zoo sterk
afsteekt tegen zoo menige andere Paaschpreek van hem,
waarin vreugde klinkt over de opstanding van den Koning der Kerk. Een lange lijst van zonden, waarvan de
membra Christi zich hebben te onthouden, bevat serm.
224, waarbij vooral de echtbreuk zeer uitvoerig wordt
behandeld, met het dreigende slot: In gehennam vadunt,
qui hoc faciunt, in sempiterno igne ardebunt. In serm.
225 behandelt hij een vraag, die voor de hand ligt: hoe
kon Christus vleesch worden en toch met zijn Vader
verbonden blijven; op het einde evenwel waarschuwt
hij speciaal tegen dronkenschap! Al zeer weinig bemoedigend is serm. 228. Hij vermaant de ouderen toch vooral
een goed voorbeeld te geven. Wat moet het voor een
indruk maken, wanneer een jong lid met reden kan
vragen: waarom zijn die en die geloovigen? Vragen zij:
waar vinden wij menschen, die wij ten voorbeeld kunnen nemen, dan heeft hij geen ander antwoord dan: non
invenis quod imiteris. Esto quod alius imitetur 3). E^n
uitzondering vormt de zeer korte sermo 226, maar de
overige zijn meer boete- dan feestpreeken, die geen verkwikkelijk beeld geven van het geestelijk leven van die
dagen, nog wel in de kerk, die een Augustinus tot herder
*) Migne, patrologia latina, serm. 223—226, 228. Serm. Aug.
post Maurinos reperti, G. Morin, Rome 1930; sermo 8, uitgeg. door
Michael Denis en serm. 89, uitgeg. door Angelo Mai.
2) serm. 223, 1; 225, 4; 226; dies festos habemus in laelitia
serm. 228, 1.
») 228, 2.
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had. Krawutzcky geeft een aannemelijke verklaring voor
die eigenaardige, weinig liefelijke toespraken, wanneer
hij er op wijst, dat juist in den Paaschnacht nog vele ontrouwe leden ter kerke gingen en daarna het geheele jaar
niet weer, dat er zelfs onder de nieuwe leden waren, die
geen maat wisten te houden aan het feestmaal in hun woning en Zondagsmiddags dronken in de kerk kwamen i ) .
Hij moest die eene gelegenheid aangrijpen. Ook met het
oog op de vele heidenen preekte hij tegen de meest voorkomende ergerlijke zonden 2). Als voorbeeld van zijn duidelijken, vaak levendigen preektrant laat ik hier een gedeelte volgen van serm. 224, waarin hij zich keert tegen
de uitvluchten van den echtbreker: „Sed dicit nescio quis:
Meretrix non est quam habeo, concubina mea est. O sancte episcope, meretricem fecisti concubinam meam! Numquid ego dixi? Apostolus clamat et ego incurri calumniam. Ego te volo esse sanum: in me quare furis sicut
insanus? Habes uxorem qui hoc dicis? Habeo, inquis.
Bene: velis nolis, illa quae praeter uxorem tecum dormit, iam dixi, meretrix est". Toch meen ik onder den
ernst van zijn vermaningen nog een glimp van zijn bekende hilaritas op te vangen, wanneer hij er bij den
echtbreker op aandringt zijn leven te beteren. „Quando
corrigis, quando mutaris? Gras inquis. Ecce quo tins dicis,
eras, eras; factus es corvus. Ecce dico tibi, cum facis vocem corvinam, occurrit tibi ruina" 3). Er bestond voor
Augustinus nog een tweede reden om zijn welkomst••) Nolite discederc sobrii et redire ebrii, serm. 225, 4.
des Hl. Augustinus' Ansprachen an die Neugetauften, Neues St.
Hedwigsblatt. Breslau 1875, p. 450 e.v.
2) Welke afmetingen de onzedelijkheid had aangenomen,
blijkt uit Augustinus' klacht: corripimus, obiurgamus, anathematizfanus, excoramunicamus: et tamen non corrigimus. Ook de zonde
van het vloeken was in Africa zeer verbreid. Possidius, vita 25.
3) serm. 224, 3 en 4.
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woord aan de jonge leden te bekorten: quoniam — de
sacramentis altaris hodie infantibus disputandum est i).
Op die toch al zeer bezette dagen ook nog een verklaring van het sacrament! Er waren slechts enkele minuten voor beschikbaar en eerste vereischte was met het
oog op de vele oudere en de weinig standvastige nieuwe
leden: duidelijkheid; ook diende zijn korte verklaring indruk te maken. Van die preeken over het H. Avondmaal
zijn er nog drie over: serm. 227, 229 (een fragment) en
272. De laatste is de kortste en werd niet gehouden in
den Paaschnacht, maar op den Pinksterdag, ongeveer
onder gelijke omstandigheden. Reeds Fulgentius schrijft
over deze preek: „beatus quoque Augustinus de hac re
sermonem fecit admodum luculentum et aptum aedificationi atque instructioni fidelium; quem sermonem totum epistolae malui subiungere, quia nee est prolixus et
in ipsa brevitate magnae instructionis ac suavitatis est
plenus" 2).
Hier volgt de schets van sermo 272:
1. Wat gij op het altaar ziet, is brood en beker. Het
brood is het lichaam van Christus, de beker is (bevat)
het bloed van Christus. Dit is, in het kort gezegd, voor
het geloof voldoende, maar gij kunt zeggen: praecepisti
ut credamus, expone ut intellegamus.
2. Deze gedachte kan bij iemand opkomen: wij
weten, dat Christus vleesch en bloed heeft aangenomen
uit de maagd Maria, dat hij nu is gezeten aan de rechterhand Gods, maar hoe kan nu zijn lichaam brood
zijn (quo modo est panis corpus eius), hoe kan nu, wat
de beker bevat, zijn bloed zijn.
3. Daarom juist worden dat sacramenten genoemd,
quia in eis aliud videtur, aliud intellegitur.
^ serm. 226.
*) Fulgentius. ep. 12, aangehaald door Krawutzcky a. w.
pag. 944.
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Paulus verduidelijkt de bedoeling, als hij zegt: gij
zijt het lichaam van Christus en zijn leden i ) . Zoo is
dan, wat op de tafel ligt een geheimenis voor u en een
geheimenis, wat gij ontvangt.
4. Waarom is Christus in het brood? Hoort, wat
Paulus daarvan zegt: één brood, één lichaam zijn wij
velen 2). Leert de beteekenis hiervan verstaan en verheugt u: unitas, veritas, pietas, charitas.
5. Immers, hoe ontstaat brood? Uit vele korrels, die
gemalen worden; zoo werdt gij ook als 't ware gemalen
door de voorafgaande vasten en duivelbanning (exorcismus). Een tweede bestanddeel van brood is water; toen
gij wer^t gedoopt, werdt gij als 't ware besprenkeld. Geen
brood zonder vuur: quando spiritus sancti ignem accepistis, quasi cocti estis.
Dus vermaan ik u: estote quod videtis et accipite
quod estis.
Hoe ontstaat wijn; uit vele bezien. Zoo zegt ook de
Heilige Schrift: erat illis anima una et cor unum in
Deum 3).
6. Conclusie: de Heere Christus heeft ons willen
maken tot zijn eigendom en heeft op zijn tafel het geheim van onzen vrede en onze eenheid gewijd.
7. Vermaning: Wie het geheim van de eenheid ontvangt en de band des vredes niet onderhoudt, ontvangt
niet een geheim tot zijn voordeel, maar een getuigenis
tot zijn nadeel.
8. Sluiting: conversi ad Dominum etc.
Ongetwijfeld blijven na deze wijze van behandeling nog vele vragen over, maar wij hebben hier een
1)
»)
*)
treffen
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I Cor. Xn, 27,
id. X, 17.
Act. ap. 4, 32. Dezelfde redeneering, maar uitvoeriger
wij aan serm. 227.

voorbeeld, hoe Augustinus zijn eisch: concentratie van
de stof op één punt en vooral zóó, ut eligantur quaedam
mirabiliora, quae suavius audiuntur, toepaste. Bij zijn
korte behandeling heeft hij met terzijde laten van heel
veel één ding in 't bijzonder in 't licht gesteld: de eenheid, die de tafel des Heeren symboliseert. Hoeveel
ware over het H. Avondmaal niet te zeggen geweest;
Augustinus daarentegen houdt zich aan den gulden regel: non multa, sed multum.
In welk een eenvoudigen, aangenamen vorm wordt
die waarheid gepredikt: wie zal ooit die allegorie over
het brood uit zijn herinnering verloren hebben!
Groote waarde hechtte hij aan het persoonlijk leven
van den clericus. Het goede voorbeeld heeft meer effect
dan een welsprekende rede.
Velen zijn er, die hun slechten levenswandel verdedigen met een beroep op hun leeraren en zich verschuilen achter de vraag: Waarom doet gij zelf niet, wat gij
mij voorschrijft?!). Ik heb den indruk, dat de traditioneele uitvlucht van menig opvoeder: quod licet Jovi,
non licet bovi, Augustinus onbekend is geweest. Wij
hebben het recht Augustinus zijn eigen regels als maatstaf voor te houden en dus na te gaan, in hoeverre hij
zelf het goede voorbeeld gaf.
Op die vraag uitvoerig in te gaan, is niet noodig.
Hij, die ook in zijn preeken telkens weer wees op de
waarde van het voorbeeld, zou zelf in gebreke zijn gebleven? Is zijn geheele leven als geestelijke niet geweest
een dag en nacht zich beschikbaar stellen voor anderen
in zelfopoffering en zelfverloochening 2), in dienende
^) de doctr. Christ. IV, 60 quod mihi praecipis, cur ipse
non facis.
*) Vanaf zijn wijding heeft hiJ zijn geheele leven in kloostergemeenschap geleefd volgens de bekende regelen. Poss. vita
22, 24, 25, sermo 355, 2.
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liefde, zoodat hij van zijn vrijen tijd zelfs kon zeggen:
meum otium magnum habet negotium i) ? Om slechts iets
te noemen, wat heeft hij een onuitputtelijk geduld gehad! Daar schrijft hem op zekeren dag een jongmensch,
van wien wij evenals Augustinus zelf niet veel weten,
een groot aantal vragen in een tamelijk aanmatigenden toon 2). Hij heeft kennelijk haast en verlangt spoedig
antwoord. Zijn motief is bepaald zonderling: iemand
wordt zoo gauw voor onontwikkeld en dom gehouden,
wanneer hij geen antwoord weet op gestelde vragen! Hij
doet een beroep op Augustinus' goedheid om geholpen
te worden met allerlei vraagstukken, die niet eens op
diens terrein liggen, maar nog wel zijn opgedolven
uit de geschriften van Cicero! Nu waren die vragen
niet alleen vanwege het groote aantal hinderlijk onbescheiden, maar bovendien nog zóó veelomvattend, dat de
beantwoording Augustinus zelfs wanneer hij overvloedig tijd had gehad, veel hoofdbrekens zou gekost hebben 3).
Daar komt bij, dat hij zelf pas ziek was geweest en
zich voor eenigen tijd op het land had teruggetrokken,
waar hij nog steeds last had van zwakte en bezocht werd
door koortsen 4). Het wonderlijke is nu, dat hij dezen
Dioscorus ondanks dat alles antwoordt en nog wel met
een brochure van een kleine 33 pagina's druks. Wat
had hem tot antwoorden gedreven? Eén opmerking van
Dioscorus: dat hij gevaar liep voor onontwikTteld gehouden te worden! Hierin herkende Augustinus dadelijk ijdele roemzucht. Zooals hij zich als leeraar „ern1) ep. 213, 6.
2) ep. 117.
3) ep. 118, 1 —otiosissimum me occupantes magna mora
temporis fatigarent intentionem.
*) ep. 118, 34 quibus diebus perturbatione valetudinis febribusque repetitus sum. Deze brief wordt gedateerd omstreeks 410.
Goldbacher, Epistulae I, Index p . 33.
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stig placht boos te maken" i), wanneer zijn leerlingen
zich lieten leiden door roemzucht en om diezelfde reden op Cassiciacum tegen Licentius en Trygetius een
strafpredikatie had gehouden, zoo loopt hij ook nu
warm. Onmiddellijk is de zielszorger in hem actief. Daar
moet hij Dioscorus van af brengen, dat zijn geluk zou
afhangen „van de tongen der menschen" 2). Wat hij
zich van zijn eerzuchtige plannen ook moge voorstellen, Augustinus wil zijn belangstelling en werkzaamheid
richten op een hecht en onveranderlijk goed 3); op
Christus. Onderwerp u aan Hem in den weg van ootmoed, is zijn raad s). Dit is de kern van zijn antwoord.
Met Thimme kan ik instemmen, dat uit het antwoord
duidelijk blijkt, dat de grens van zijn geduld bereikt
is 5). Dioscorus krijgt een berisping, die hem lang zal
geheugd hebben. Augustinus wil hem leeren geen ijdele
nieuwsgierigheid te oefenen of met zijn nieuwsgierigheid hen te belasten, wier voornaamste zorg is de nieuwsgierigen te vermanen en te beteugelen 6). Hij heeft het
over het doel van Dioscorus' nasporingen, „die voor u
onvruchtbaar en voor mij lastig zijn" 7). Dioscorus had
geschreven, dat er in zijn vragen niets onwelvoeglijks
stak en indien wel, dan verzocht hij Augustinus toch te
antwoorden „omdat hij op het punt stond scheep te
gaan" s). „Wat beteekent dat", vraagt hij, „dat gij er aan
toevoegt: omdat ik op het punt sta scheep te gaan?" Zou
ik, wanneer gij niet op het punt stondt scheep te gaan, u
1)
*)
»)
*)
^)
8)
•')
»)

de Ord. I, 30.
ep. 118, 3 felicitatem tuam pendentem ex Unguis hominum.
id. 6.
id. 22,
Thimme, Augustin, p. 45.
ep. 118, 1.
ep. 118, 2.
ep. 117.
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niet behoeven te antwoorden op iets onbehoorlijks?
Denkt gij soms, dat het onbehoorlijke door het zeewater
wordt afgespoeld? Als dat zoo was, dan zou mijn aandeel in het onbehoorlijke onafgewasschen blijven, want
ik sta niet op het punt om scheep te gaan" i ) . Het hoogtepunt van zijn verontwaardiging is bereikt, als hij komt
op Dioscorus' opmerking, dat men zoo licht voor onontwikkeld en dom wordt gehouden. Wanneer gij Persius leest, kan die u een welverdiende oorvijg geven:
„Uw weten zou voor u geen waarde hebben, wanneer niet
een ander daarvan wist" 2). Daar moet nu een bisschop
's nachts voor op blijven! 3). Vooral dat „indoctus et hebes" had Augustinus gestoken. Dat moet Dioscorus telkens weer hooren: ik telde het achttien maal! Ook zakelijk valt hij uit de koets met zijn vragen. Die hooren
eigenlijk allemaal in een museum van oudheden thuis,
betoogt Augustinus uitvoerig: die twistpunten tusschen
de oude philosophenscholen leven niet meer 4). Gij behoeft niet bang te zijn, dat iemand u daarmee zal lastig
vallen. Omdat gij blijkbaar bij niemand gehoor hebt gevonden in Carthago, viel het u in, dat er in Hippo een
bisschop was, die vroeger „in die dingen deed" s). Met
dat al gaat hij toch maar uitvoerig op die „sopitas lites"
in, al had Dioscorus wellicht aan iets anders de voorkeur
gegeven s). Zelfs — en daarin komt nu zijn bewonderenswaardige goedheid uit — hoopt hij nog vurige kolen op
Dioscorus' hoofd en beantwoordt nog zooveel mogelijk
1) ep. 118, 2.
") sat. I, 27.
*) O rem dignam vigiliis et lucubrationibus episcoporum
ep. 118, 3.
*) ep. 118, 9 — ita obmutuisse atque obtorpuisse videantur.
id. 12 — olim sopitas lites-recoquere.
") id. 9 — episcopus, qui aliquando ista pueris vendidit.
^) id. 34 — etsi alia forte tu malles.
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in het kort zijn vragen „in membranis, ia quibua eas
misisti" i ) .
Tenslotte nog dit. Hoe weinig heeft Augustinus,
voor zoover ik kon nagaan, last gehad van een eigenschap, die leidende figuren dikwijls ontsiert en waarvoor
predikanten en onderwij smenschen door den aard van
hun beroep een zekere vatbaarheid schijnen te bezitten:
zelfvoldaanheid.
Reeds op Cassiciacum trof het ons, dat hij zich in
den omgang met zijn leerlingen gunstig onderscheidde
van de zelfingenomen rhetoren. Uit zijn later leven zijn
de getuigenissen talrijk, dat hij zich bewust was van zijn
tekortkomingen. Zijn Confessiones zijn als 't ware één
voortdurende getuigenis van ootmoed 2).
Zelfs zijn taal bevredigt hem niet: mihi prope semper sermo meus displicet, schrijft hij aan Deogratias 3).
Wanneer we bedenken, met welk een matelooze lofprijzingen hij overladen werd 4), dan laat het zich verstaan,
dat hij wel eens moeite had daarbij zelf den weg te blijven bewandelen, dien hij Dioscorus had aanbevolen:
humilitas, humilitas, humilitas s). De lof bracht hem,
die deemoedig wilde zijn, maar van aard hoogmoedig
was, in een moeilijk parket. Uit de wijze, waarop hij
reageert, blijkt, dat zijn ootmoed echt was en ongekunsteld, omdat hij hem strijd kostte e). Aan Marcellinus
schrijft h i j : „wanneer gij mij bij mijn tegenstanders
voorstelt als iemand, die zich nooit in zijn geschriften
vergist heeft, geeft gij u vergeefs moeite — het is mij
niet aangenaam, dat ik door mijn liefste vrienden zóó
1)
*)
3)
*)
8)
8)

id.
cf. Sizoo. Het leven van Augustinus, p . 225,
de cat. rud. 2 (3).
b.v. Paulinus van Nola aan Augustinus ep. 25,1 en 2.
ep. 118, 22.
ep. 22, 8.
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word beschouwd als ik niet ben" i ) . Eén van zijn preeken 2) toont ons hem als een uiterst gevoelig mensch;
zelfs mogelijk misverstand kon hij niet verdragen en
het is treffend te bemerken, dat hij daarvan dadelijk
de oorzaak bij zich zelf zoekt. Op den dag, waarop hij
zijn priesterwijding herdenkt, houdt hij een korte toespraak voor de geloovigen. Die dag is voor hem aanleiding om niet slechts na te gaan, hoe hij zijn ambt verder moet waarnemen, maar ook, hoe hij het heeft waargenomen.
Heel die toespraak wordt gedragen door de bede:
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren. Zelf voelt hij zich ook schuldenaar, non
quibusdam sed omnibus 3). Hij is zich er van bewust,
dat er menschen zijn, die door hem ten onrechte zijn
gekwetst. Tengevolge van zijn vele inspannende bezigheden is het mogelijk, dat hij iemand niet heeft aangehoord, die dat wenschte, dat hij iemand donkerder
heeft aangezien, dan noodig was, dat hij iemand te hard
heeft aangesproken, dat hij iemand, die bedroefd was of
hulp noodig had, door een ongeschikt antwoord in de war
heeft gebracht, dat hij een arme, die hem ongelegen
kwam, omdat hij met iets anders vervuld was, heeft overgeslagen of met een kluitje in het riet heeft gestuurd
of zelfs met een wrevelig gebaar heeft bedroefd, dat hij
op iemand, die een onjuist vermoeden omtrent hem koesterde, meer verontwaardigd is geweest dan billijk was.
In al deze gevallen bekent hij, dat hij zich schuldenaar
weet; dimittite ut dimittatur vobis*), vraagt hij met
roerenden eenvoud.
1) ep. 143, 3.
*) sermo 383; de echtheid van deze preek is overigens aan
twijfel onderhevig, blijkens de aanteekening van de Maurini.
») sermo 383, 3.
*) id. 3.
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Het ware een aantrekkelijke taak, Augustinus' persoonlijkheid nader te ontleden. Dit valt buiten het bestek van deze studie: de bedoeling was slechts met een
paar voorbeelden te laten zien, hoe Augustinus in praktijk bracht, wat hij aan anderen voorhield: in omnibus
sane — nos oportet intueri praecepti finem, quod est
caritas de corde puro et conscientia bona et fide non
ficta 1).
1) de cat. rud. 3 (6); Ti.m I, 1, 5.
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STELLINGEN.

1. De dialogen van Augustinus zijn niet gefingeerd.
(Tegen Alfred Gudeman,
Silvae Monacenses.
München 1926, p. 16 e.v.)
2. Zonder voldoenden grond schrijft A. Harnack: „Es
ist ein hartnackig festgehaltener Irrtum, Augustins
Vater sei: „Heide" gewesen; er war Christianus, aber
nicht, wie seine Gattin „fidelis", d. h. er wurde,
wie damals unzahlige Christen, erst kurz vor dem
Tode getauft".
(Possidius, Augustins Leben. In: Abh. der preuss.
Akad. der Wiss. Beriin 1930.)
3. Ten onrechte vermoedt Thimme, dat de uitspraak
van Trygetius: „illud iugum auctoritatis excussi"
(c. Ac. I, III, 9.) uit Augustinus' pen is gevloeid.
(Aug. geistige Entw. Beriin 1908, p. 40.)
4. Uit de Ordine I, 5 kan niet worden afgeleid, dat
Augustinus uit paedagogische overwegingen de gesprekken liet noteeren, zooals Eggersdorfer beweert.
(Der hl. Aug. als Padagoge, Freiburg i/Breisgau
1907, p. 80.)

5. Om de verhouding tusschen Augustinus' bekeeringsverhaal, zooals hij dat geeft in zijn Confessiones, en
de dialogen op Cassiciacum te verstaan, moet rekening gehouden worden met c. Ac. II, 4: plus adhuc
fide concepi quam ratione comprehendi.
6. Geheel ten onrechte zegt Thimme ten aanzien van
Augustinus' bekeering: „Den Ausdruck „Bekehrung"
Augustins soUte man lieber nicht mehr gebrauchen". (Aug. g. Entw. p. 24.)
7. Dat Licentius in 387 te Milaan zou zijn gedoopt,
zooals velen, o.a. Zelzner, aannemen, is hoogst
twijfelachtig.
8. De term ludus litterarius is niet gereserveerd voor
de hoogere inrichtingen van onderwijs, zooals
Cagnat beweert.
(Daremberg en Saglio. Diet, des ant. grecques et
romaines IV, 2 kol. 1120 e.v.)
9. Carm. Licentii, 59: hoc opus ut iubeas tantum, cruor
inriget artus; deze interpunctie moet met Goldbacher gehandhaafd blijven ondanks het bezwaar
van Zelzner.
(De carm. Lic. p. 39.)

10. In 2 Cor. 2, 14: T^ dt: •&eq> X'^Q'^^ ^V nóivxore. 'd'QiafipEvovr
, fifia? êv zm Xgiarq) moet het w.w. &Qta/j,psva> niet als

een causativum worden opgevat.
11. De bewering van P. Thielscher (Phil. Wochenschrift
1937, No. 36, kol. 1022 e.v., dat met de ajuagrcoM (Ev.
Mare. 2,15—16) de Romeinsche soldaten worden aangeduid, wekt gegronden twijfel.

12. August, serm. 41, 4 (Migne, patr. lat. 38, 5a p. 249)
leze men met den codex Victorinus: omnes feruntur,
et sepeliuntur; quis inde reversus auditus est?
13. August, serm. 113, 3 (Migne, patr. lat. 38, 5a p. 650)
herstelle men de overlevering der mss.: esto bonus
tu qui facis de malo.
14. August, de Ordine I, 6: ut aliquid et praeter codices
secum agerent et sese habitare consuefacerent animum. (ed. P. Knöll C. S. E. L.) Men leze met de
codd. AT: apud sese.
15. Het betoog, dat R. Hennig levert ten gunste van zijn
bewering, dat het Homerische Ithaca met het tegenwoordige Korfoe is te identificeeren, is niet overtuigend.
(Die Geographic des homerischen
Epos, Berlin
1934. p. 85 e.v.)
16. Het is wenschelijk, dat de tegenwoordige regeling
van het eindexamen der Gymnasia, waarbij voor
sommige vakken de schriftelijke opgaven door de
met het toezicht op het onderwijs belaste inspecteurs
worden vastgesteld, een wettelijken grondslag krijgt.
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