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VOORWOORD

‘Het is maar het beste dat hij van te voren niet beseft hoeveel aardse tijd hij 
zal zien verstrijken terwijl dit verhaal hem in de greep houdt.’

(Thomas Mann, Introductie Der Zauberberg, vert. P. Hawinkels,  
Amsterdam 1975)

De woorden van Thomas Mann zijn de opmaat voor de lotgevallen van zijn 
hoofdpersoon die nietsvermoedend een lang en onoverzichtelijk avontuur 
in een andere wereld binnenreist. In dit voorwoord klinken de echo’s van 
een tocht door overwegend vroege werken van Augustinus. Deze werken 
van een beperkte lengte en waarin een gering aantal onderwerpen bespro-
ken worden, kunnen de suggestie wekken dat de studie ervan langs gebaan-
de wegen zou kunnen verlopen, waarna een stipte aankomst op de plaats 
van bestemming. 
 Het verhaal bleek echter meer aardse tijd in beslag te nemen. Niet om-
dat het relaas dezelfde omvang zou krijgen als de roman van de geciteerde 
Duitse literator. Wel bleek, net als bij de reis door de bergen van de hoofd-
persoon van Thomas Mann, dat de weg slechts begaanbaar is wanneer boch-
ten en omwegen voor lief genomen werden.
 Met het laatste is tevens het onderwerp van dit proefschrift getypeerd: 
exercitatio mentis of geestelijke oefening. Wie oefent bereikt slechts zelden 
rechtstreeks zijn doel. Herhalingen, gebrek aan overzicht over het verloop 
van de reis en ogenschijnlijke doelloosheid en blijken pas retrospectief ver-
klaarbaar en zinvol.
 Gelukkig waren er reisgenoten. Allereerst Frans van der Put, aan wiens 
nagedachtenis dit proefschrift is opgedragen. In de herinneringen aan zijn 
persoon wordt de vriendschappelijke, geestelijke en materiële steun van 
vrienden en familie, die onontbeerlijk was om dit project tot een goed 
einde te brengen gesymboliseerd. Zij weten zelf het beste hoe essentieel hun 
bijdrage was. 
 Daarnaast waren er gidsen die mij niet alleen de weg hebben gewezen 
in de wetenschap. Ze hebben mij voor menig gevaar onderweg behoed en 
leerden mij de teksten van Augustinus te lezen. Mijn promotoren Paul van 
Geest en Willemien Otten hadden hierin een belangrijke functie. Willemien 
Otten was sinds het eerste begin bij het project betrokken en heeft door 
haar aanstekelijke enthousiasme voor de studie van de vroegchristelijke 
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kerkgeschiedenis de vonk overgedragen die noodzakelijk is om tot de we-
reld van de teksten van kerkvaders te kunnen doordringen. Paul van Geest 
had de moed en het vertrouwen om op een cruciaal moment van de reis 
een deskundige en betrouwbare gids door het werk van Augustinus te wor-
den. Hij heeft door zijn aandacht voor orde en methode bij het schrijven 
in belangrijke mate bijgedragen aan de helderheid van het betoog van dit 
proefschrift. 
 Bovendien ben ik dank verschuldigd aan de enthousiaste en deskun-
dige steun van mijn collega-onderzoekers van het Centrum voor Patristisch 
Onderzoek. Hun aanmoedigende opmerkingen hebben bijgedragen aan het 
uithoudingsvermogen om dit boek te voltooien.
 Rob Brouwer heeft als vriend en filoloog een bijzondere functie gehad. 
Nadat mijn enthousiasme voor filosofie aangewakkerd werd in de door hem 
geïnitieerde leeskring, is hij voortdurend betrokken geweest bij het schrij-
ven en herschrijven van de hoofdstukken. Vooral zijn precisie en deskundig-
heid als classicus zijn een grote steun geweest. Naast Jan Aarts, Dick Lagrand, 
Mark Slors, Saar Frieling maakten Eric en Marleen Schliesser deel uit van 
deze leesgroep. Eric ontving mij gastvrij in Chicago en introduceerde mij 
bij Martha Nussbaum. Deze ontmoeting aan het begin van dit project bleek 
cruciaal en richtinggevend.
 Goede herinneringen bewaar ik aan het studieverblijf in het Augustijns 
Historisch Instituut te Heverlee. Het was een voorrecht om daar Tarcisius 
van Bavel te leren kennen. Voor de geboden hulp door de mensen van het 
Augustijns Instituut te Eindhoven ben ik zeer dankbaar. Nelly Stienstra 
bood genereus haar hulp aan om de samenvatting van dit proefschrift in 
prachtig Engels te vertalen. Tenslotte dank ik het bisdom ’s Hertogenbosch, 
het bestuur van de parochie in Wijchen en mijn collega’s aldaar. Zij hebben 
mij de ruimte gegeven om me, naast het pastorale werk, door studie verder 
te ontwikkelen. 

Martin Claes
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Deel I
INLEIDING. EXERCITATIO MENTIS ALS CASUS. EEN 
ONDERZOEK NAAR AUGUSTINUS ALS PEDAGOOG. 

1. inleiding

Augustinus was gefascineerd door mensen. Zijn belangstelling voor de ont-
wikkeling van mensen blijkt uit zijn eerste professie: docent retorica. Toch 
besloot hij om dit beroep terzijde te schuiven om zich toe te leggen op zijn 
eigen vorming in de school van de wijsheid: de filosofie. 
 Met enkele familieleden en studenten trok hij zich terug op het hem ter 
beschikking gestelde landgoed Cassiciacum. Het moet een boeiende, inten-
sieve en veeleisende periode zijn geweest. Augustinus geeft in zijn dialogen 
een levendig beeld van de sfeer en situatie ter plekke. Belangrijker is dat uit 
deze geschriften blijkt hoezeer Augustinus gegrepen was door het voorne-
men om ernst te maken met het plan om niet alleen zelf de leerling van de 
wijsheid te worden, maar ook anderen deelgenoot van deze weg te maken. 
Zijn ervaring als docent en pedagoog kwam hem daarbij goed van pas. 

Deze studie richt zich op één van de meest markante    aspecten van Augustinus’ 
pedagogie: geestelijke oefening of exercitatio mentis. Oefeningen en training 
maakten op vanzelfsprekende wijze deel uit van de pedagogie van stoïsche 
en (neo) platoonse wijsgerige stromingen die Augustinus hebben gevormd. 
Plato’s dialogen die door Pierre Hadot werden getypeerd als een gemeen-
schappelijke geestelijke oefening zijn hiervan een voorbeeld. Hierbij werden 
de deelnemers uitgenodigd om zich te trainen in zelfonderzoek. Hadot stelt 
dat vrijwel alle wijsgerige scholen gebruik maakten van oefeningen in zelf-
controle en meditatie naar het voorbeeld van de fysieke training van atleten.1 
Ook Michel Foucault wijst in zijn onderzoek naar de geschiedenis van de 
seksualiteit op de antieke oefenpraxis en de relatie ervan met de ontwikke-
ling van christelijke ascese.2 Richard Sorabji beargumenteert in zijn Emotions 
and Peace of Mind dat er continuïteit en overeenkomst is tussen stoïsche 
training in de juiste omgang met emoties en de strijd van de woestijnvaders 
met demonen en hoofdzonden.3

1.  P. Hadot, Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. (Oxford 
1995) 90 en 59.

2.  M. Foucault, History of Sexuality, vol. III. The Care of the Self. transl. Histoire de la 
sexualité III. Le souci de soi. (Paris 1984).

3.  R. Sorabji, Emotion and Peace of Mind. From Stoic Agitation to Christian Temptation. (Oxford 2000).
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 Onderzoek van Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis werpt licht 
op Augustinus als pedagoog. Omdat Augustinus zelf gevormd was in de re-
torische traditie die grotendeels gekleurd werd door (laat)-antieke auteurs 
kan de studie van zijn pedagogie tevens de vraag naar de interactie tussen 
Augustinus als theoloog en wijsgeer en het hem omringende intellectuele 
gedachtegoed verhelderen. We hopen en verwachten dat het laatste ons iets 
kan vertellen over de dynamiek tussen de reeds gevormde vierde eeuwse 
christelijke identiteit en het contemporaine intellectuele gedachtegoed uit 
het recente en verder verwijderde verleden. 

Tot op heden ontbreekt een systematisch onderzoek naar exercitatio mentis. 
Wel zijn er het boek van Pierre Hadot over de traditie van geestelijke oe-
feningen in antieke wijsbegeerte en de recente studie over innerlijke dia-
loog in het werk van Augustinus door Brian Stock.4 De studie van Pierre 
Hadot benadrukt op genuanceerde wijze de continuïteit tussen christen-
dom, antieke wijsbegeerte en hellenisme, maar richt zich niet specifiek op 
Augustinus. Sinds Henri Marrou erover schreef in zijn Saint Augustin et la 
Fin de la culture Antique hebben verschillende auteurs het verschijnsel exer-
citatio mentis gesignaleerd, maar het zelden tot onderwerp van uitgebreider 
onderzoek gemaakt. In het onlangs verschenen boek van Paul Kolbet komt 
het thema exercitatio mentis eerder terloops aan de orde. Het boek bestudeert 
Augustinus’ receptie van de klassieke wijsgerige therapeutische traditie en 
gebruikt de term psychagogie.5 Brian Stock richt zich in zijn meest recente 
boek op het fenomeen innerlijke dialoog en bestudeert Augustinus’ bijdrage 
aan de laat-antieke pedagogische traditie. We komen hierop in de navol-
gende literatuurparagraaf terug. 
 De centrale plaats van onderwijs en pedagogie in het leven van Augustinus 
is een belangrijk argument om opnieuw studie te verrichten naar Augustinus’ 
receptie van dit specifieke aspect van de laat-antieke pedagogie. Zijn bevlo-
genheid voor onderwijs vormt een constante factor door de wisselende om-
standigheden van zijn biografie heen. Dit boek richt zich echter niet op de 
geschiedenis van de laat-antieke pedagogie in zijn volle breedte. Werken als 
Marrou’s Histoire de l’éducation dans l’Antiquité en het Handbuch der Erziehung 

4.  B. Stock, Augustine’s Inner Dialogue. The Philosophical Soliloquy in Late Antiquity. 
(Cambridge 2010).

5.  P. Kolbet, Augustine and the Cure of the Souls. Revising a Classical Ideal. (Notre Dame 
2010) m.n. 1-16. Voor herkomst van de term psychagogie zie P. Rabbow, Seelenführung. 
Methodik der Exerzitien in der Antike. (München 1954).
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und Bildung in der Antike belichten de grote lijnen van de geschiedenis van de 
antieke pedagogie.6 Een onderzoek dat de totale rijkwijdte van de pedagogie 
in het werk van Augustinus tot onderwerp zou hebben, zou de omvang van 
een dissertatie ver te buiten gaan. De door ons voorgenomen studie richt 
zich op slechts één aspect ervan: dat van de exercitatio mentis.

Een dergelijk onderzoek vraagt echter om nauwkeurige studie van teksten 
waaruit Augustinus’ fascinatie voor het docentschap tot uiting komt. Zijn 
dialogen, maar ook zijn tractaten en homilieën zouden in aanmerking ko-
men om deel uit te maken van het objectum materiale van zo’n studie. 
 Op grond van zijn biografische omstandigheden kunnen we veronder-
stellen dat vooral de Cassiciacum-dialogen en de onmiddellijk erna volgen-
de geschriften voor ons onderzoek van belang zijn. We treffen Augustinus 
in deze periode immers in wat door auteurs als staat van ‘liminality’ werd 
aangemerkt: een tussenfase in zijn leven.7 Daarom gaat onze voorkeur uit 
naar Augustinus’ vroege werk.

In het onderzoek naar voorkomen en functie van exercitatio mentis richten 
we ons specifiek op analyse van de wijze waarop Augustinus exercitatio mentis 
toepast, de context waarin dit voorkomt en de aanpassingen die Augustinus 
aanbrengt in de (laat)-antieke praktijk ervan. 
 Augustinus’ ontwikkeling als pedagoog kunnen we niet los zien van zijn 
groei als herder en mystagoog. Hoewel zijn loopbaan begon als professor 
in de retorica laat hij zich in zijn geschriften in toenemende mate als her-
der en mystagoog zien. Mystagogie blijkt echter niet louter beperkt tot sa-
cramentele mystagogie, maar omvat in de optiek van Augustinus eveneens 
door training in de scientia de initiatie in de sapientia.8 Gemeenschap is voor 
Augustinus hierbij steeds een belangrijke factor gebleken in de vorming van 

6.  H. Marrou, Histoire de l’Education dans l’Antiquité (Paris 1948), 4e ed. 1958, vert. door 
G. Lamb: A History of Education in Antiquity (Madison 1956); J. Christes, R. Klein, Chr. 
Lüth (eds.), Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike. (Darmstadt 2006), m.n. 
Chr. Krumeich, ‘Spätantike’ in: J. Christes et al., o.c., 111-123. 

7.  Zie o.a. C. Coneybeare, ‘The Duty of a Teacher: Liminality and Disciplina in Augustine’s 
De Ordine.’ in: K. Pollmann/M. Vessey Augustine and the Disciplines. From Cassiciacum 
to Confessions. (Oxford 2005) 49-65.

8.  Voor een overzicht van de betekenis van de term mystagogie en het gebruik er-
van door kerkvaders, zie de bijdragen aan The Mystagogy of the Church Fathers, First 
International Centre for Patristic Research Conference, Utrecht, 18-20 May 2011. 
Publicatie in voorbereiding in Late Antique History and Religion. Peeters, Leuven.
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christenen. Exercitatio mentis zal hem daarbij als vertrouwde pedagogische 
praktijk behulp zaam zijn geweest.9 Het is in deze context dat ons voorgeno-
men onderzoek naar exercitatio mentis plaatsvindt om licht te werpen op de 
ontwikkeling van christelijke identiteit in een pluriforme samenleving.
 Om een dergelijke studie naar exercitatio mentis te kunnen verrichten is 
het noodzakelijk om een aantal representatieve teksten van Augustinus als 
objectum materiale selecteren. Hierdoor zullen we in staat zijn om met behulp 
van close-reading voorkomen en functie van exercitatio mentis te analyseren 
tegen de achtergrond van relevante (laat)- antieke teksten. Om ons niet te 
verliezen in de veelheid van filologische en filosofische details die een der-
gelijk onderzoek met zich mee zou kunnen brengen, ligt in ons onderzoek 
de nadruk op close-reading. 

Het ontbreken van een systematisch onderzoek naar exercitatio mentis in (een 
deel van) het werk van Augustinus heeft tevens als gevolg dat een uitvoerige 
discussie over definitie en omschrijving van exercitatio mentis ontbreekt.10 
Brian Stock bespreekt in het inleidende hoofdstuk van zijn prachtige boek 
over innerlijke dialoog de term exercitatio animi, maar prefereert voor zijn 
onderzoek de term ‘spiritual exercise’ boven exercitatio animi.11 Brian Stock 

09.  Zie voor een nadere studie van de functie van exercitatio mentis in het mystagogische 
proces, zie M. Claes, ‘Exercitatio mentis and its Function in Mystagogy: Opening up 
the Individual for Exercises in Communal Thinking and Living.’ in: The Mystagogy 
of the Church Fathers, First International Centre for Patristic Research Conference, 
Utrecht 18-20 May 2011. Publicatie in voorbereiding in Late Antique History and 
Religion. Peeters, Leuven. 

10.  Voor beknopte typeringen van exercitatio animi in het werk van Augustinus zie P. 
Agaësse, ‘Exercitatio animi’, in: Oeuvres de Saint Augustin, Bibliothèque augustinienne 
16 (19912) 612-614; J. Leclerq, ‘Exercises spirituels’ in: Dictionnaire de spiritualité, as-
cetique et mystique 4/2 Paris (1961) 1903-1908 en G. Madec, ‘Exercitatio animi’ in: 
Augustinus Lexikon 2 (Würzburg 1996-2002) 1182-3; J. Brachtendorf, Die Struktur des 
menschlichen Geistes nach Augustinus. Selbstreflektion und Erkenntnis Gottes in De Trinitate. 
(Hamburg 2000); B Studer. Augustins De Trinitate. Eine Einführung. (Paderborn 2005) 
78 vv., verder W. Otten, Exercitatio mentis: religie als denkoefening. Diesrede Universiteit 
Utrecht 2007. (Utrecht 2007); W. Otten, ‘Religion as Exercitatio Mentis: A Case for 
Theology as a Humanist Discipline.’ In A.J. Vanderjagt, A. A. MacDonald, Z. R. W. 
M. von Martels & Jan R. Veenstra (eds.), Christian Humanism: Essays in Honour of Arjo 
Vanderjagt. (Leiden 2009) 59-74. 

11.  Zie B. Stock, Augustine’s Inner Dialogue. The Philosophical Soliloquy in Late Antiquity. 
(Cambridge 2010), 22-6. ‘However, as a technical term, exercitatio animi is rather too 
intellectualistic to encompass the wide variety of physical, emotional and mental 
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verwijst hiervoor naar Pierre Hadot’s omschrijving van geestelijke oefenin-
gen in antieke wijsgerige tradities.12 De studie van Pierre Hadot bracht de 
veelheid van vormen en situaties waarin ‘spiritual exercises’ functioneer-
den aan het licht. Voor onze voorgenomen studie van het vroege werk van 
Augustinus lijkt de keuze voor de term exercitatio mentis meer wenselijk. Als 
technische term refereert exercitatio mentis aan een pedagogisch proces dat 
overwegend maar niet exclusief het intellect betreft. Het alternatief, gebruik 
van de term ‘spiritual exercise’ (spirituele of geestelijke oefening), lijkt voor 
ons voorgenomen onderzoek minder geschikt. Het begrip spirituele oefe-
ning is immers weinig eenduidig door de meerzinnigheid van de woorden 
‘spiritueel’ en ‘spiritualiteit’ in publicaties.13 Het begrip geestelijke oefening 
lijkt het meest de door Augustinus gepraktiseerde werkelijkheid te typeren. 
Ook deze term is in het theologische discours sterk gekleurd door Ignatius’ 
Geestelijke Oefeningen en lijkt daarom minder geschikt voor ons onder-
zoek. Ook Brian Stock blijkt in zijn laatste boek met zijn begip ‘inner dia-
logue’ te verwijzen naar uiteenlopende pedagogische situaties.14 

We kunnen daarom beter bij Augustinus zelf te rade gaan. Met enige regel-
maat geeft hij uitleg over het nut van de ogenschijnlijk doelloze omwegen 
van exercitatio mentis. Zo stelt hij bijvoorbeeld in de dialoog De quantitate 
animae:

‘Ik weet dat ik dat nog moet uitleggen. Ook had ik beloofd dat vervolgens 
te zullen toelichten. Het betreft immers inderdaad een kwestie die om de 
grootste zorgvuldigheid vraagt en die een geheel andere verstandelijke kijk 
vereist dan de mensen gewend zijn in hun dagelijks leven. Daarom wijs ik 
je erop dat je bereid moet zijn de weg te volgen waarlangs ik meen jou te 
moeten leiden, en ook dat je niet teleurgesteld moet raken als je wat trager 

exercises outlined by Augustine in his early writings, in which soliloquies are fre-
quently involved. These are better organized under the rubric of ‘spiritual exer-
cises’…’ (23).

12.  P. Hadot (1995) o.c. p. 59. 
13.  Zie bv. K. Waaijman. Spiritualiteit, vormen, grondslagen, methoden. (Kampen 2000); P. 

van Geest, G.P. Freeman, ‘The birthpangs of a discipline? Notes on Kees Waaijman’s 
Spirituality. Forms, Foundations, Methods’, in: Bijdragen. International Journal in 
Philosophy and Theology 65(2004) 345-63.

14.  Brian Stock (2010) refereert in zijn boek met de term ‘inner dialogue’ zowel aan de 
alleenspraak met Ratio in de Soliloquia (77-83) als aan de samenspraak met Monnica 
in het zgn. visioen te Ostia in Confessiones (76).
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het gewenste doel bereikt, vermoeid door een bepaalde, onvermijdelijke 
omweg van ons.’15

Kenmerkend is het onbegrip en ongeduld van de student die het proces nog 
niet doorziet en die een transformatie moet ondergaan. Dit proces kan zich 
niet zonder begeleiding voltrekken en Augustinus waarschuwt hem daarom 
voor necessario circuito. 

In recente publicaties over betekenis en structuur van De Trinitate heeft 
Lewis Ayres meermalen op de pedagogische techniek van exercitatio men-
tis gewezen. Ayres verwees in zijn artikel naar John Cavadini’s technische 
omschrijving van exercitatio mentis: ‘een training in denken die toenemend 
inwendig en toenemend vrij van beelden is; een geleidelijke intellectuele 
beweging van materieel naar immaterieel die in de grond neoplatoons van 
karakter is.’16 

Aan deze definitie vallen drie aspecten op: soberheid, het feit dat voor de 
herkomst van exercitatio mentis naar het neoplatonisme wordt verwezen, en 
tenslotte de betekenis van rationaliteit voor exercitatio mentis. Ayres bena-
drukt in zijn artikel dat exercitatio mentis niet alleen een denktraining betreft 
om de student een overgang van materieel naar immaterieel te laten maken. 
Hij stelt dat Augustinus in De Trinitate het pedagogische procédé van exer-
citatio mentis vooral toepast in een christologische context. Voorts wijst hij 
erop dat Augustinus in zijn eigen teksten spaarzaam gebruik maakt van de 
exacte vorm van deze term. Hij duidt het proces van training en zuivering 
van de geest aan door verschillende vormen en combinaties van het woord 
exercere toe te passen.17 Hoewel Lewis Ayres’ zich in zijn arttikel vooral richt 
op een onderzoek naar De Trinitate, is zijn beschrijving van exercitatio mentis 

15.  De quantitate animae IV.6: .. verum quia res subtillissima est et longe alios mentis oculos quae-
rit quam humana consuetudo in cotidianae vitae actibus habere solita est, admoneo te, ut per ea, 
per quae te ducendum existimo, libens pergas nec nostro quodam necessario circuitu defatigatus 
aegre tuleris aliquanto te tardius ad id quod cupis pervenire. 

16.  L. Ayres, ‘The Christological Context of the De Trinitate XIII’ in: Augustinian Studies 
29(1998) 111-39, met name. 114, ‘a training in modes of thinking increasingly in-
terior, and increasingly free from images, a gradual intellectual movement from 
the material to the immaterial, fundamentally Neoplatonic in character’. Zie ook 
J. Cavadini, ‘The Structure and Intention of Augustine’s De Trinitate’ in: Theological 
Studies 23(1992) 103-23, met name 104-5. 

17.  L. Ayres (1998) o.c. 113-117. 

Claes PE.indd   15 23-11-2011   22:39:58



[ 16 ]

dermate sober en weinig specifiek gebonden aan tekstuele omgeving dat 
deze (voorlopig) geschikt is om als werkdefinitie voor ons onderzoek te 
functioneren.18 De complexiteit van interactie tussen wijsgerige scholen en 
het christendom wijst er echter op dat, gezien de ruime verspreiding van het 
gebruik van oefeningen bij de veteres, naast neoplatoonse invloed ook van 
een stoïsche herkomst sprake kan zijn. Bovendien lijken de publicaties van 
John Cavadini en Lewis Ayres weinig aandacht te schenken aan het retori-
sche aspect van exercitatio mentis. Daarom lijkt een onderzoek naar exercitatio 
mentis zinvol en geboden. 

1.1 Selectie bronteksten Augustinus 
Het is eigen aan het vak pedagogie dat het allerlei vraagstukken raakt die 
zich op het snijvlak van wijsbegeerte, theologie en samenleving bevinden. 
Augustinus’ retorische bezieling als docent en herder getuigt hiervan. Aan 
deze grote variëteit van onderwerpen kan binnen het studieproject van deze 
dissertatie onmogelijk recht worden gedaan. Daarom is er voor gekozen om 
in hoofdzaak vroege geschriften van Augustinus als objectum materiale van het 
in het onderzoek op te nemen. 
 Een belangrijk argument hiervoor is dat we Augustinus in zijn 
Cassiciacum-dialogen en de onmiddellijk erna geschreven De magistro, De 
quantitate animae en De immortalitate animae bezig zien om wat hij in geloof 
met de doop heeft aanvaard te doordenken. Een bijkomend argument voor 
de selectie van zijn vroege geschriften is Augustinus’ keuze voor de literaire 
vorm van de dialoog. De verschillende stemmen van de deelnemers aan het 
gesprek vertolken een variëteit van visies en posities en lijken zijn biografi-
sche situatie te weerspiegelen.
 Temidden van de beweging in deze verbale dynamiek is een biografisch 
ijkpunt noodzakelijk. We hebben er daarom voor gekozen een geschrift op 
te nemen dat Augustinus als herder en bisschop portretteert: De doctrina 
christiana. 

18.  Deze definitie heeft onze voorkeur boven de werkdefinitie die Paul Kolbet (2010) 
o.c. geeft van psychagogie: ‘to those philosophically articulated traditions of therapy 
– common in Hellenistic literature – pertaining to how a mature person leads the 
less mature to perceive and internalize wisdom for themselves’ (8) Kolbets defini-
tie beperkt de werking van exercitatio mentis te zeer tot de menselijke (geestelijke) 
leiding. Augustinus lijkt daarentegen in zijn visie op pedagogie vooral te benadruk-
ken dat Christus de eigenlijke leraar is. 
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Verschillende auteurs hebben gepubliceerd over de exercitatio mentis in het 
rijke materiaal van De Trinitate. De omvang en complexiteit ervan hebben 
ons echter genoodzaakt ervan af te zien Augustinus’ werk over de Drie-
eenheid in het kader van dit project als studie-object op te nemen. 

De gehele groep Cassiciacum-dialogen met erop volgende werken De magis-
tro, De quantitate animae en De immortalitate animae, gevolgd door De doctrina 
christiana zou nog altijd een omvangrijke hoeveelheid geschriften omvatten 
met een grote variëteit van wijsgerige thema’s. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om aan de hand van vier belangrijke wijsgerige thema’s Augustinus’ 
receptie en toepassing van de pedagogie van exercitatio mentis te onderzoe-
ken. We hebben daarbij uit de eerdergenoemde geschriften steeds één of 
meer werken gekozen die in chronologie worden besproken. Criterium 
was daarbij steeds dat Augustinus in het geselecteerde werk uitvoerig schrijft 
over het betreffende onderwerp. Binnen deze werken zijn passages gekozen 
die representatief zijn voor Augustinus’ reflectie over exercitatio mentis.
 Aan deze methode en selectie liggen de hermeneutische reflecties van 
de Duitse filosoof Wilhelm Dilthey (1833-1911) ten grondslag welke in 
ruime mate ingang hebben gevonden binnen de methodiek van de gees-
teswetenschappen. Dilthey ontwikkelde naast de verklarende natuurweten-
schappelijke methode een theorie die de hermeneutiek van geestesweten-
schappenden expliciteerde.19 Hij stelde daarbij dat literatuurwetenschap, ge-
schiedwetenschap en psychologie zich vooral richt op het begrip (Verstehen) 
en de verklaring van de samenhang tussen beleving (Erlebnis), de uitdruk-
king ervan in teksten, wetten, institutites en kunstwerken (Ausdruck).20 
Details worden daarbij beter begrepen in hun grotere samenhang, waarbij 
de lezer verondersteld wordt het zielsproces van de auteur mee te voltrek-
ken (Einfühlen) door zich in het historische milieu van auteur en tekst te 
verplaatsen. Representatieve sleutelpassages worden daarbij in chronologie 

19.  Zie P. van Geest, ‘Omnis scriptura legi debet eo spiritu quo facta est… On the herme-
neutics of Wilhelm Dilthey and Albert Deblaere’ in: R. Faesen (ed.), Albert Deblaere, 
S.J. (1916-1994). Essays on mystical literature-Essais sur la littérature mystique-Saggi sulla 
letteratura mistica (Louvain 2004), 427-442 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium 177). Zie ook: P. van Geest The Incomprehensibility of God. Augustine as a 
Negative Theologian. (Leuven 2010) (Late Antique History and Religion 4) 18-19. 

20.  W. Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften. Versuch einder Grundlegung für das 
Studium der Gesellschaft und der Geschichte. in: Gesammelte Schriften (Stuttgart-Göttingen 
19592). Vol. 1. 
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bestudeerd, zodat met behulp van deze zwaartepunten (thema’s) ontwikke-
ling en samenhang van Augustinus’ denken over pedagogie in het algemeen 
en exercitatio mentis als bijzondere casus kan worden belicht. 

We zullen de thema’s nu kort introduceren. Na behandeling van relevante 
literatuur in de navolgende paragraaf verkennen we de thema’s in hun relatie 
met het onderzoek naar exercitatio mentis.

Het eerste thema wordt aangereikt door de complexe gang van Augustinus’ 
eigen biografie: van scepticus tot Manicheeër en van neoplatonist naar ge-
wijd priester en bisschop. Augustinus had een grote belangstelling voor de 
thema’s schepping en voorzienigheid. Juist hierin dienden zich belangrijke 
discussiepunten tussen deze wijsgerige stromingen aan. Dit brengt ons bij 
het eerste thema: ordo en providentia. In Augustinus’ vroege teksten komen 
deze thema’s het meest pregnant naar voren in De ordine.
 Augustinus’ vorming in de retorica bracht met zich mee dat hij de in-
vloed onderging van een breed scala van literatuur waarin een diversiteit 
van wijsgerige stromingen vertegenwoordigd was. Dit heeft Augustinus niet 
alleen in het vakgebied van de retorica gevormd, maar ook in zijn reflectie 
over ethiek en deugden. Augustinus voegde zich met De beata vita in het 
eudaimonistische discours. Cicero was zijn grote inspiratiebron. Augustinus 
ontwikkelde echter een eigen visie op vita beata in het hiernamaals en op de 
functie van deugden in het aardse leven. Deugden en ethiek zullen daarom 
ons tweede thema vormen.
 Reflectie op vorming en ontwikkeling is ten nauwste verweven met an-
tropologie. Augustinus’ visie op de menselijke natuur en identiteit is gaande-
weg sterk gekleurd door het neoplatonisme. Dit heeft consequenties voor zijn 
ideeën over vorming en pedagogie. In zijn denken over antropologie hadden 
zich in de jaren 385-396 op dit terrein belangrijke veranderingen voorgedaan. 
Augustinus onderging immers de invloed van (materialistische) sceptische en 
stoïsche wijsbegeerte, maar was ook diep onder de indruk van het dualistische 
Manicheïsme. De ontdekking van het neoplatonisme was een openbaring 
voor hem. We verwachten daarom dat interacties en spanningen tussen het 
denken van Augustinus en de hem omringende intellectuele omgeving juist 
op het terrein van de antropologie zichtbaar zullen worden. Vroege teksten 
waarin de antropologische thematiek van identiteit en het zelf het meest preg-
nant naar voren komt, zijn de Soliloquia, De immortalitate animae en De quanti-
tate animae.
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 Het vierde thema komt voort uit Augustinus’ fascinatie voor taal. Deze 
klinkt in vrijwel al zijn geschriften en motiveert de keuze van zijn eerste 
professie: docent retorica. Dat deze liefde levenslang is gebleven komt tot 
uiting in zijn onvermoeibare ijver als schrijver en predikant, maar ook in 
zijn reflectie op Bijbelse hermeneutiek. Augustinus spreekt dan als herder en 
bisschop. Een eerste systematische uiteenzetting over taal en tekens vinden 
we in De magistro. In De doctrina christiana legt hij zich toe op de interpretatie 
van de Bijbel en de betekenis ervan voor het christelijk leven. 

De voorgenomen close reading van de geselecteerde teksten zal er steeds op 
zijn gericht om functie en toepassing van exercitatio mentis in het vroege 
werk van Augustinus te onderzoeken. We zijn daarbij vooral geïnteresseerd 
in specifieke kenmerken van Augustinus’ pedagogie ten opzichte van de 
hem omringende (laat)-antieke cultuur. Vanwege Augustinus’ vroegere pro-
fessie zullen we in ons onderzoek bijzondere aandacht hebben voor de plaats 
en functie van retorica in zijn pedagogiek. 
 In de navolgende tekstlezing zullen we daarom een onderscheid maken 
tussen het retorische niveau van zijn betoog en een onderliggende episte-
mologisch- theologische tekstlaag. Deze laatste heeft inhoudelijk betrekking 
op het verwerven van (Gods)kennis. Hierin gebruikt Augustinus oefeningen 
als instrumentarium om zijn gesprekspartners en lezer niet alleen te laten 
reflecteren op filosofisch en theologisch niveau, maar ook een verandering 
in leefwijze te bewerkstelligen.21

2. literatuur en historiografie 
Hoewel er strikt genomen geen monografisch werk over exercitatio mentis 
bestaat, bouwt het voorgenomen onderzoek niettemin voort op het werk 

21.  Brian Stock (2010) o.c. typeert in zijn studie Augustinus’ argumentatieve stijl als een 
combinatie van filologie en theologische hermeneutiek: p 206: ‘…In view of the 
criticisms of the rational dialogue in these chapters, as well as the reversal (in chapter 
10) of the initial view that we can learn things by means of signs alone, it is possible 
to argue that Augustine’s strategy in the work is to devalue progressive or cumulative 
thinking and to suggest that a superior methodology can emerge from a combina-
tion of philology and theological hermeneutics.’ Luigi Gioia hanteerde in de tekst-
studies van zijn boek over De Trinitate een soortgelijk onderscheid. Hierbij wordt 
de meest oppervlakkige laag gevormd door de tekst die het mysterie van de Drie-
eenheid voor de lezer ontvouwt en de diepere laag wordt door hem als ‘theological 
epistemology’ getypeerd. Zie L. Gioia, The Theological Epistemology of Augustine’s De 
Trinitate. (Oxford 2008) 1-23.
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van vele voorgangers. Zij hebben gepubliceerd over exercitatio mentis of over 
aspecten van het (laat)-antieke en vroeg-christelijke denken die de thematiek 
van vorming en pedagogie in de brede zin van het woord raken. Vanwege 
het grote aantal raakvlakken dat pedagogie heeft met wijsgerige en theolo-
gische thema’s is het onmogelijk een compleet literatuuroverzicht te geven. 
We noemen daarom slechts de publicaties voor zover expliciet van invloed 
op het onderzoek naar exercitatio mentis. We noemen enkel literatuur die een 
sterke doorwerking heeft gekregen en een nieuwe impuls heeft gegeven aan 
het onderzoek van het vroege werk van Augustinus.
 Daarom hebben we ervoor gekozen om literatuur die relevante aspec-
ten van de hierboven genoemde thema’s geluk, ordo, zelfkennis, identiteit 
en taal behandelen, steeds aan het begin van de hoofdstukken kort te be-
spreken. Literatuur over de algemene achtergrond van exercitatio mentis of 
die op meerdere hoofdstukken betrekking heeft, zullen we in de volgende 
paragraaf bespreken. We besluiten dit inleidende hoofdstuk met een voor-
beschouwing van de navolgende tekstonderzoeken naar Augustinus’ toepas-
sing van exercitatio mentis in eerdergenoemde deelthema’s.

Henri Marrou was de eerste die in het kader van onderzoek naar Augustinus 
schreef over exercitatio mentis in zijn Saint Augustin et la Fin de la culture Antique 
en bijbehorende Retractatio.22 Marrou verwijst voor de herkomst van exerci-
tatio mentis naar Plato en Plotinus en karakteriseert haar als een ‘préparation 
de l’esprit’23 Hij beschouwt exercitatio mentis vooral in relatie tot de disciplinae. 
Marrou signaleert het voorkomen ervan vooral in de Cassiciacum-dialogen, de 
onmiddellijk erna volgende geschriften en De Trinitate. Het oordeel van Henri 
Marrou over exercitatio mentis is niet onverdeeld positief. De uitwijdingen en 
herhalingen zouden de opbouw en structuur van de dialogen verduisteren. 
 Intussen is met het verstrijken der jaren Marrou’s monumentale werk ge-
evalueerd in het licht van recent onderzoek. De discussie richtte zich vooral 
op Marrou’s beschrijving van Augustinus als laat-antiek denker in verbon-
denheid met de culturele standaard van de antieken en de doorwerking van 
Augustinus’ teksten in de overgang naar middeleeuws christelijk denken.24 

22.  H. Marrou, Saint Augustin et la Fin de la culture Antique. (Paris 1958) 4de ed. met 
Retractatio.

23.  Ibid. 299-327. 
24.  Zie voor een evaluatie van Marrou’s Saint Augustin et la Fin de la Culture Antique o.a. 

M. Vessey, ‘Introduction’ in: K. Pollmann/M. Vessey (eds), Augustine and the Disciplines. 
From Cassiciacum to Confessions (Oxford 2005), 1-21; en W. Otten, ‘Does the Canon 
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 In het onderzoek van oudheid en patristiek is er sinds het imposante 
werk van Henri Marrou meer aandacht gekomen voor ontwikkelingen in 
het denken van vroeg-christelijke theologen als integraal onderdeel van hen 
omringende cultuur. Wijsbegeerte en theologie maakten hier vanzelfspre-
kend deel van uit en vormden disciplines die elkaar veelvuldig beïnvloed-
den. In het licht van deze ontwikkelingen in de patristiek-beoefening lijkt 
een nieuwe studie van exercitatio mentis wenselijk.

Het is de verdienste van de recent overleden Pierre Hadot dat hij in een 
monografie de aandacht vestigde op het belang van oefening en training 
in de oudheid èn het vroege christendom.25 Michel Foucault legde met 
zijn genealogisch-historische methode in onderscheid met Pierre Hadot de 
nadruk op discontinuïteit tussen (laat)-antieke auteurs en het ascetisch ge-
oriënteerde christendom. Pierre Hadot wijst in dit boek vooral op continue 
belangstelling voor oefening en training in zowel oudheid als het vroege 
christendom.26 Dit blijkt onder meer uit de parallellen die Hadot ziet tussen 
de wijsgerige scholen en het monastieke leven die beide een transforme-
rend effect op de student of monnik hebben. De studie van Pierre Hadot is 
voor ons onderzoek naar exercitatio mentis van groot belang als oriëntatie op 
de pedagogische aard van de wijsgerige traditie waardoor Augustinus werd 
gevoed. Het pedagogische concept van oefening en training wordt door 
Pierre Hadot vergeleken met de fysieke training van een atleet. Een andere, 
minder activistische metafoor is het proces van genezing dat zich voltrekt 
onder invloed van het contact tussen arts en patiënt. Het boek van Pierre 
Hadot omvat chronologisch de periode van Socrates tot Foucault en kan 
daarom onmogelijk in extenso ingaan op individuele auteurs. Hadot’s lezing 
van Augustinus richt zich grotendeels op De Trinitate Een meer gedetail-
leerde studie van exercitatio mentis in Augustinus’ vroege werk lijkt daarom 
zinvol. 

need Converting? A Meditation on Augustine’s Soliloquies, Eriugena’s Perifysion, and 
the Dialogue with the Religious Past.’ in: W. Otten, A. Vanderjagt en H. de Vries. 
(eds.), How the West Was Won. Essays on Literary Imagination, the Canon and the Christian 
Middle Ages for Burcht Pranger. (Leiden 2010) Brill’s Studies in Intellectual History, vol. 
188; pp 195-223, m.n. 195-201 en 209-13. 

25.  P. Hadot, Exercises spirituels et philosophie antique. (Paris 1987) transl. M. Chase: 
Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. (Oxford 1995).

26.  Ibid. pp. 126-44.
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Michel Foucault verrichtte ten behoeve van zijn History of Sexuality onder-
zoek naar ‘zelf-technieken’ of ‘zorg voor het zelf ’ (souci de soi) bij antieke 
en vroeg-christelijke auteurs.27 De benadering van Foucault wordt vooral 
gekenmerkt door een historische en structuralistische focus. Hij wees onder 
meer op politieke en sociale veranderingen in de samenleving als oorzaak 
voor een toenemend individualisme in de hellenistische en Romeinse denk-
wereld. Het christendom accentueerde hierin vooral zelfverloochening, ter-
wijl stoïsche ethiek voornamelijk zelfbeheersing nastreefde. Michel Foucault 
brengt het laatste in verband met de klassieke praktijk van exercitatio mentis 
en minder met christelijke ascese.28 Christelijke ascese wordt door Foucault 
getypeerd als een praktijk van confessio of exomologesis. De verplichting om 
waarheid over zichzelf te onthullen biedt de gelegenheid binnen te treden 
in een nieuwe (narratieve) werkelijkheid van het zelf en zijn geschiedenis, 
en biedt een perspectief voor geestelijke ontwikkeling. 
 De historisch-structuralistische methode van Michel Foucault laat ont-
wikkelingen van structuren door de tijd oplichten. Toch doet deze lezing 
soms minder recht aan het theologische genre van patristische teksten. In 
dit verband is de kritiek die Pierre Hadot op Foucault’s notie van ‘culture de 
soi’ uitte van belang. Waar Michel Foucault de nadruk legt op de interpreta-
tie van stoïsche oefeningen in de context van een ‘esthétique de l’existence’, 
prefereert Pierre Hadot de notie van ‘exercises spirituels’.29 Volgens Pierre 
Hadot is de stoïsche praxis van training en oefening erop gericht zich te 
openen en te verenigen met de universele rede, om hierin de dimensie 
van het individuele zelf te overstijgen. Zijn kritiek richt zich daarom op de 
interpretatie van Michel Foucault. Deze benadrukt in zijn visie teveel de 
‘ésthétique de l’éxistence’. Hadot spreekt in deze context van een ‘nouvelle 
forme de dandyisme, version fin du XXe siècle.’30

 In ons onderzoek hebben we er voor gekozen om Augustinus als wijsgeer 
en als theoloog te willen bestuderen, waarbij de disciplines in hun comple-
mentariteit worden bestudeerd. Hoewel het onderzoek van Michel Foucault 

27.  M. Foucault, The History of Sexuality. Vol. III: The Care of the Self, transl. Histoire de la 
sexualité III. Le souci de soi. (Paris 1984).

28.  M. Foucault, Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault. (Amherst 1988) 
transl. R.v.d. Boorn/P. Thomassen in: Breekbare vrijheid. De politieke ethiek van de zorg 
voor zichzelf. (Amsterdam 1998) 55-68. 

29.  P. Hadot, ‘Réflections sur la notion de “culture de soi”. in: P. Hadot. Exercises spirituels 
et philosophie antique. (Nouvelle édition revue et augmentée) (Paris, 2002) 323-332. 

30.  Zie ook U. Schneider, Michel Foucault. (Darmstadt 2004) 186-205, m.n. 192-95.
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een schat aan gegevens oplevert, lijkt Pierre Hadot’s benadering van de laat-
antieke pedagogische praxis meer geëigend voor ons onderzoek.

Charles Taylor koos in zijn Sources of the Self eveneens voor een historisch-
genetische methode, maar concentreerde zich op de ontwikkeling van het 
denken over identiteit.31 Hij ziet Augustinus als één van de belangrijkste 
scharniermomenten in de geschiedenis van het denken. Taylor start zijn over-
zicht met een exploratie van het Platoonse concept van zelfbeheersing. Hij 
stelt vast dat Augustinus er een nieuwe dimensie aan toevoegt door deze in 
verband te brengen met een wending naar het innerlijk en de reflectie hierop. 
Het is de grote verdienste van het boek van Charles Taylor dat hij Augustinus 
als denker scherp situeert in de grote lijn van de reflectie over identiteit zo-
als deze vorm heeft gekregen van Plato tot de moderniteit. Daarmee is de 
studie van Charles Taylor voor ons een grote hulp om zicht te krijgen op de 
relevantie van Augustinus voor de doordenking van thema’s als identiteit en 
innerlijkheid. Taylor concentreert zich in Sources of the Self echter vooral op 
analyse van De libero arbitrio, Confessiones en De Trinitate. Bovendien kan hij in 
het kader van de brede historische opzet van zijn boek onmogelijk tot gede-
taileerde (retorische) analyses van genoemde werken komen. 

Voor inzicht in de historische achtergrond van exercitatio mentis is het ge-
bruik van medische metaforen in de hellenistische filosofenscholen van be-
lang. Oefening en genezing verbeelden aspecten van de menselijke vorming. 
Martha Nussbaum schreef hierover een belangrijk werk: The Therapy of Desire. 
Theory and Practice in Hellenistic Ethics.32 Nussbaum laat aan de hand van tekst-
analyses van o.a Aristoteles, Lucretius, Sextus Empericus en Seneca zien dat de 
relatie tussen leerling en filosoof veelal werd voorgesteld als die tussen arts en 
patiënt. De wijsgerige scholen gaven ieder op eigen wijze vorm aan dit trans-
formatieve proces. Martha Nussbaum constateert dat platoniserende wijsgeri-
ge scholen eerder deductief van aard zijn. De relatie tussen student en filosoof/
arts is daarom hiërarchisch. Nussbaum acht deze minder geschikt als metafoor 
voor vorming en ontwikkeling van het (hedendaagse) inidividu. Haar onder-
zoek naar medische metaforen in de ethiek laat neoplatoonse teksten dan ook 
grotendeels terzijde en richt zich op eerdergenoemde stromingen en auteurs. 

31.  Ch. Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. (Harvard 1989) m.n. 
127-42. 

32.  M Nussbaum, The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. (Princeton 
1994).
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 Nussbaum’s close reading levert een schat aan historische inzichten in de pe-
dagogie van de hellenistische auteurs. Haar kritische evaluatie van de verschil-
lende wijsgerige scholen laat onomwonden haar voorkeur voor de (democrati-
sche) predispositie van Aristoteles en het pragmatisme van stoïsche auteurs zien. 
Dezelfde visie spreekt in haar hoofdstuk over Augustinus’ gebruik van ladders 
in Upheavals of Thought.33 Zij typeert Augustinus’ versie van de opstijgende weg 
van de liefde als een herschreven versie van de platoonse weg. 
 Hoewel de boeken van Martha Nussbaum een rijke bron van informatie 
zijn voor hellenistische pedagogie, vertoont haar onderzoek voor ons doel 
een leemte door het (neo)platonisme, en daarmee ook in belangrijke mate 
het vroege christendom, terzijde te laten.34 

Richard Sorabji voorziet deels in deze leemte doordat hij in zijn werk met 
betrekking tot pedagogie een doorgaande ontwikkeling van platoons, sto-
isch en vroeg-christelijk denken schetst.35 Sorabji onderzoekt in Emotion and 
Peace of Mind de wijze waarop verschillende wijsgerige auteurs over emoties 
reflecteren. Hij komt tot de conclusie dat er verbanden bestaan tussen sto-
ische oefeningen hieromtrent en ascetische praktijk van het vroeg-monas-
tieke milieu. Hoewel Augustinus niet het hoofdonderwerp van zijn studie 
is, onderzoekt Sorabji Augustinus’ denken over emoties aan de hand van 
zijn Confessiones en De Civitate Dei. Sorabji constateert in deze werken dat 
o.a. de stoïsche invloeden van een auteur als Aules Gellius te bespeuren zijn, 
maar stelt ook dat Augustinus in zijn omgang met emoties eerder op mati-
ging is gericht dan op apathie. In zijn boek Self. Ancient and Modern Insights 
about Individuality, Life and Death onderzoekt Sorabji de ontwikkeling en 
herkomst van Augustinus’ antropologie. Hij wijst Porphyrius aan als belang-
rijke bron. De complexe vraag of deze neoplatonist ook al op het vroege 
werk van Augustinus invloed had wordt echter niet eenduidig beantwoord. 
Richard Sorabji’s onderzoek levert veel gegevens en inzichten op over de 
interactie tussen vroeg-christelijke denkers en hun stoïsche en neoplatoonse 

33.  M. Nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions. (Cambridge 2003) 
527-56.

34.  Zie voor een (kritische) lezing van enkele dialogen van Plato: M. Nussbaum, The 
Fragility of Goodness. Luck and ethics in Greek Tragedy and philosophy. (Cambridge 
1986). 

35.  R. Sorabji, Emotion and Peace of Mind. From Stoic Agitation to Christian Temptation. 
(Oxford 2000); zie ook: R. Sorabji, Self. Ancient and Modern Insights about Individuality, 
Life and Death. (Oxford 2006).
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voorgangers en is als zodanig een belangrijke bron voor onze voorgenomen 
studie naar exercitatio mentis. Sorabji heeft echter geen specifieke studie naar 
het vroege werk van Augustinus verricht, waardoor ons voorgenomen on-
derzoek naar exercitatio mentis relevant blijft.

Onderzoek naar de ontwikkeling van Augustinus’ pedagogie is slechts mo-
gelijk tegen de achtergrond van studie naar antropologie. Christopher Gill’s 
boek over de ontwikkeling en vorming van het zelf in hellenistische wijs-
gerige stromingen laat een complex beeld zien.36 Uit zijn onderzoek blijkt 
dat aan de ene kant stoïsche en epicureïsche stromingen een (materialis-
tisch) psychofysisch holisme door middel van deugdbeoefening nastreven. 
Anderzijds zijn er de Platoonse en Aristotelische stromingen die door Gill 
als core centered of essence centered worden gekarakteriseerd. Christopher Gill 
laat aan de hand van tekstanalyses zien dat de hellenistische receptie van 
Plato en Aristoteles door stoïsche auteurs een ingewikkeld patroon van we-
derzijdse beïnvloeding tot resultaat heeft. Stoïsche auteurs blijken soms as-
pecten van de essence centered antropologie over te nemen en te integreren in 
hun denken, waarbij hun antropologische oriëntatie overigens gericht is op 
een psychofysisch holisme. Het resultaat is dat de antropologie in hellenisti-
sche geschriften veelal eclectische kenmerken vertoont. 
 De studie van Christopher Gill is voor ons onderzoek naar exercitatio 
mentis van belang omdat het licht werpt op het complexe en eclectische 
karakter van Augustinus’ wijsgerige antropologie. 

De fenomenale studie van John Rist, Augustine. Ancient Thought Baptized is 
voor ons onderzoek relevant, omdat deze een goed beeld geeft van de wijze 
waarop Augustinus gedachtegoed uit de (laat)-antieke oudheid recipieert. 
Rist verricht zijn onderzoek vanuit de aanname dat er voor Augustinus aan-
vankelijk geen verschil tussen wijsbegeerte en theologie bestond. Rist ver-
onderstelt daarbij dat zijn fascinatie voor het christendom in eerste aanleg 
intellectueel van aard was. Hij brengt door thematische studie de platoonse 
en stoïsche achtergrond van Augustinus’ denken in kaart. John Rist komt 
tot de conclusie dat Augustinus tot het jaar 400 grote waardering had voor 
stoïsche auteurs en (neo)platonisten. Hij beargumenteert dat Augustinus ge-
dachtegoed ontleende aan de hem omringende traditie, maar daarin ook 
aanpassingen maakte ten behoeve van zijn eigen betoog. Rist behandelt 

36.  Chr. Gill, The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought. (Oxford 2006).
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geen expliciete pedagogische thema’s en richt zich evenmin specifiek op het 
vroege werk van Augustinus. Daarom blijft ons voorgenomen onderzoek 
naar exercitatio mentis in zijn vroege werk van belang.

Onlangs verscheen van de hand van Paul Kolbet een studie naar de wijze 
waarop Augustinus aspecten van de wijsgerige therapeutische traditie ver-
werkte in zijn oeuvre.37 Kolbet gebruikt hiervoor de term ‘psychagogie’ en 
belicht in dit boek vooral de medische metaforiek in een ruime selectie van 
Augustinus’ werk. Het boek biedt door zijn vele citaten een rijk inzicht in 
Augustinus’ retorische genie in verschillende literaire genres. Kolbet laat door 
de teksten van Augustinus tegen de achtergrond van de hellenistische thera-
peutische traditie te lezen zien hoe Augustinus’ receptie van de therapeutische 
traditie bepaald werd door een retorische agenda. Eerder refereerden we er-
aan dat tegen Paul Kolbet’s definitie van psychagogie het bezwaar gemaakt 
kan worden dat deze weinig aandacht heeft voor de werkzaamheid van een 
transcendente Pedagoog.38 Voorts heeft Paul Kolbet’s keuze voor een ruime 
selectie uit Augustinus’ oeuvre tot gevolg dat het niet binnen zijn opzet past 
om uitgebreid en gedetailleerd het verloop van het pedagogische proces te 
analyseren. Daarvoor is meer gedetailleerde analyse van opbouw en dynamiek 
van afzonderlijke werken noodzakelijk. In onze lezing van Augustinus’ werken 
hebben we bijzondere aandacht voor het laatste aspect. 

Zeer recent verscheen het indrukwekkende boek van Brian Stock over in-
nerlijke dialoog in Augustinus’ werk.39 Hoewel zijn onderzoek zich vooral 
richt op werken uit de periode 386-400, omvat Stocks tekstlezing ook delen 
van Confessiones en De Trinitate. Stock wijst erop dat de uitwendige dia-
loog (antieke traditie) door Augustinus vervangen werd door vormen van 
inwendige dialoog. Brian Stock brengt het gebruik van innerlijke dialoog 
vooral in verband met Augustinus’ bekommernis om het bestaan van het 
zelf te bewijzen. Hij past de inwendige dialogen daarom toe in de context 

37.  P. Kolbet, Augustine and the Cure of the Souls. Revising a Classical Ideal. (Notre Dame 
2010).

38.  Paul Kolbet gebruikt in zijn boek de volgende werkdefinitie van psychagogie: ‘to 
those philosophically articulated traditions of therapy – common in Hellenistic lit-
erature – pertaining to how a mature person leads the less mature to perceive and 
internalize wisdom for themselves.’ (8)

39.  B. Stock, Augustine’s Inner Dialogue. The Philosophical Soliloquy in Late Antiquity. 
(Cambridge 2010).
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van de narratieve historische ontwikkeling van hemzelf of anderen. Stock 
onderzoekt hiertoe vooral De ordine en De libero arbitrio. In zijn analyse van 
de functie van het geheugen in Confessiones XI komt Brian Stock tot de 
conclusie dat Augustinus’ bijdrage aan de antieke traditie van innerlijke dia-
loog vooral bestaat uit het ontwikkelen van een narratieve filosofie. Hierin 
is de vraag naar het zelf als denkend subject onlosmakelijk verbonden met 
de functie en beperkingen van taal. 
 Brian Stocks’ lezing van Augustinus’ vroege werken laat de complexe en 
veelzijdige wijze zien waarop Augustinus putte uit het culturele erfgoed van 
de klassieke en laat-antieke periode. Stock maakt in zijn onderzoek echter 
op een meerzinnige wijze gebruik van de term ‘soliloquy’.40 Zo beschouwt 
Brian Stock zowel het gesprek tussen hemzelf en Monnica tijdens het zgn. 
visioen van Ostia (Confessiones IX.10.23-25) als de innerlijke dialoog met 
Ratio in de eerste hoofdstukken van Soliloquia als ‘soliloquy’. Hoewel Stock 
erin slaagt om op deze wijze een rijkdom aan inzichten over Augustinus’ 
vroege werk thematisch te verwerken, gaat onze voorkeur er ter wille van 
helderheid en afbakening naar uit om in ons tekstonderzoek de term exerci-
tatio mentis centraal te stellen.

3. onderzoeksthema’s en exercitatio mentis

3.1 Ordo en providentia
Hoewel we niet precies kunnen achterhalen welke beweegredenen 
Augustinus had om De ordine te schrijven, mogen we veronderstellen dat 
de thema’s schepping en voorzienigheid hem ter harte gingen. Zijn schrif-
telijk werk getuigt immers van zijn deelname aan het debat over deze on-
derwerpen. Mogelijk werd hij geïnspireerd door Cicero’s De natura deorum, 
De divinatione en De fato. Aangaande deze thema’s had Augustinus in het 
door hem ontdekte christendom kennisgenomen van denkbeelden die hen 
onderscheiden van andere wijsgerige stromingen. Het is daarom niet on-
waarschijnlijk dat Augustinus’ motivatie voor het schrijven van De ordine 
deels werd bepaald door een reactie op het Manicheïsme. De laatste stro-
ming kende immers een uitgebreide scheppingsmythologie. Ook leerde het 
Manicheïsme dat Gods voorzienigheid zich beperkte tot het geestelijke do-
mein. Augustinus lijkt aansluiting te zoeken bij het stoïsche discours over 
providentia, maar vermijdt hun materialistische kosmologie. 

40.  Stock, Ibid. resp. 75-76 en 77-78.
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Schepping en voorzienigheid waren belangrijke thema’s voor Augustinus: ze 
typeren wezenlijke aspecten van de relatie tussen God en mens. We kunnen 
daarom verwachten dat Augustinus zich als pedagoog en docent specifiek 
met dit onderwerp bezighoudt. In Augustinus’ visie is God immers de echte 
Pedagoog. Het thema van de schepping was aanleiding voor Augustinus om 
de leer van de creatio ex nihilo te doordenken. 
 Augustinus was vooral geïnteresseerd in de specifieke positie van de mens 
in de schepping. Het thema van de providentia gaf hem gelegenheid om de 
consequenties van de christelijke visie op voorzienigheid te bestuderen. 
 Augustinus betrekt zijn gesprekspartners en lezers in deze exercitie, waar-
van het doel is te reflecteren over de relatie tussen God en mens. De wijze 
waarop Augustinus in De ordine zijn gesprekspartners laat denken over pro-
videntia in hun eigen biografie vertoont kenmerken van een denkoefening. 
De totaliteit van Gods werkzaamheid wordt door Augustinus samengevat in 
het begrip ordo. Het omvat de algemene ordening van de kosmos èn Gods 
werkzaamheid om deze ordening in stand te houden.

Lewis Ayres stelde in navolging van John Cavadini in zijn definitie dat exer-
citatio mentis toenemend beeldenvrij is. De weg die Augustinus met zijn ge-
sprekspartners aflegt is eveneens toenemend beeldenvrij en heeft de training 
als doel. Een eerste onderzoeksvraag bij onze lezing van De ordine is daarom 
of en hoe Augustinus gebruik maakt van oefeningen. 

De ordine is een geschrift dat sterk gekleurd is door retorica. We zijn daarom 
bijzonder geïnteresseerd in de retorische toepassing van exercitatio mentis. 
We houden daarbij in ons achterhoofd dat Augustinus zich in het geschrift 
richtte tot intellectuelen van wie hij steun verwachtte. Dit laatste kan erop 
wijzen dat De ordine mogelijk kenmerken van een protreptisch geschrift ver-
toont. Dit retorische genre is door zijn combinatie van biografisch materiaal 
en discursieve argumentatie goed toepasbaar in een pedagogische contekst. 
Daarom richten we ons in het onderzoek van de retorische laag van De ordine 
speciaal op de vraag naar mogelijke protreptische aspecten van deze dialoog. 

In de erop volgende sectie onderzoeken we de werking van exercitatio mentis 
in de analyse van de onderliggende epistemologisch-theologische tekstlaag. 
Daarbij stuiten we op Augustinus’ ontwerp van een ordo studiorum en in 
samenhang hiermee op zijn visie op de functie van de disciplinae in vor-
ming. Studie en intellectuele training wordt door Augustinus ingebed in een 
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gemeenschapsideaal waarin discipline en matigheid een transformatie van 
de student moeten bewerkstelligen.41 
 Ons onderzoek van het theologische tekstniveau is er vooral op ge-
richt de wijze waarop Augustinus exercitatio mentis toepast in zijn denken 
en schrijven over de disciplinae in kaart te brengen. Verder onderzoeken we 
in hoeverre Augustinus’ gemeenschapsideaal de pedagogische context voor 
exercitatio mentis heeft beïnvloed. Close reading heeft als doel de eigenheden 
van Augustinus’ receptie van het (laat)-antieke pedagogische principe van 
exercitatio mentis te ontdekken en beschrijven. 

3.2 Exercitatio mentis en vita beata
Augustinus’ De beata vita weerspiegelt zijn belangstelling voor het wijsgerige 
debat over het gelukkige leven. Augustinus gaat in deze dialoog in discussie 
met gangbare filosofische stromingen (Cicero, Sceptici en Epicureërs). In 
de visie van Augustinus kan vita beata niet in dit aardse leven gevonden of 
gerealiseerd worden.
 Bij monde van zijn moeder Monnica beleidt Augustinus aan het einde 
van de dialoog zijn geloof in de Drie-eenheid. Dat dit in zijn optiek niet op 
gespannen voet stond met het wijsgerige discours blijkt uit het feit dat hij 
zijn visie op het vita beata onderbouwt met behulp van denkbeelden afkom-
stig uit stoïsch georiënteerde deugdethiek. De sterke invloed van stoïsche 
denkbeelden suggereert dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij Lewis 
Ayres’ stelling dat exercitatio mentis een overwegend neoplatoonse achter-
grond zou hebben. De wijde verspreiding van het gebruik van exercitatio 
mentis onder stoïsche wijsgerige auteurs wijst erop dat Augustinus’ toepas-
sing ervan mogelijk ook door stoïsche auteurs beïnvloed kan zijn. 

Een en ander heeft consequenties voor Augustinus’ pedagogie. Hij brengt 
oefening en training in De beata vita in verband met de deugd temperantia. 
De beleving van deze deugd is echter vooral gericht op oefening in ge-
meenschapsleven. Hierin laat zich iets van Augustinus’ persoonlijkheid zien. 
Om dit beter in beeld te brengen zullen we onderzoeken hoe Augustinus 
exercitatio mentis in De beata vita toepast en aanpast. We lezen daartoe de tekst 
van het werk en onderscheiden daarbij zoals eerder aangekondigd een reto-
risch niveau en een epistemologisch-theologisch niveau. 

41.  Zie ook A. Bouton-Touboulic, L’Ordre caché. La notion d’ordre chez saint Augustin. 
(Paris 2004). Collection d’Études Augustiniennes. Serie Antiquité 174. 
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De keuze voor het literaire genre van de dialoog verraadt iets van Augustinus’ 
retorische agenda. Omdat hij zich met het schrijven van De beata vita mengt 
in een lopende wijsgerige eudaimonistische discussie, ligt het voor de hand 
te veronderstellen dat het beoogde lezerspubliek een geschoold en intellec-
tueel publiek is dat zich (nog) niet tot het christendom had bekeerd. Omdat 
Augustinus zijn lezer niet alleen intellectueel wil overtuigen, maar ook een 
verandering in denken en leven beoogt, is het protreptische genre zeer ge-
eigend. In onze analyse vragen we ons daarom af of en hoe Augustinus 
oefeningen toepast in zijn retorica en welke specifieke rol metaforen zoals 
therapie en maaltijd in het vormingsproces hebben.

De analyse van het epistemologische en theologische niveau brengt daarbij 
de context van exercitatio mentis in beeld en de functie ervan in het discours 
van Augustinus. Augustinus maakt veelal gebruik van oefeningen wanneer 
het gespreksonderwerp betrekking heeft op de overgang van stoffelijk en 
tijdelijk naar intelligibel een eeuwig. Om hiervan een beter begrip te krij-
gen analyseren we Augustinus’ gebruik van concepten zoals sapientia, ple-
nitudo en modus. In het gesprek dat plaatsvindt in De beata vita verbinden 
deze begrippen de praktijk van gemeenschapsleven met de aanwezigheid en 
werkzaamheid van God. De begrippen sapientia, plenitudo en modus hebben 
daarom een cruciale functie in Augustinus’ oefeningen in orthopraxie. In 
onze analyse op epistemologisch-theologisch niveau onderzoeken we hoe 
exercitatio mentis hierin een plaats en functie heeft. 

3.3 Het rationele zelf: oefeningen van de ziel
Waarschijnlijk is de zoekende en rusteloze aard van Augustinus er mede de 
oorzaak van dat zijn antropologische denkbeelden zich sinds zijn studen-
tentijd op dynamische wijze hebben ontwikkeld. Hoewel Augustinus de 
details niet expliciet vermeldt, lijkt hij eerder in zijn leven beïnvloed door 
een materialistische antropologie. (Stoa, scepsis) Bij zijn kennismaking met 
het neoplatonisme ontdekte hij hoe hij kon reflecteren over een onstoffe-
lijke menselijke ziel en hoe hij zich God immaterieel kon voorstellen. Na 
afscheid te hebben genomen van de Manicheïsche mythologie, concentreert 
Augustinus zich meer en meer op de redelijkheid als wezenlijk kenmerk van 
de menselijke ziel. 

Exercitatio mentis werd in de stoïsche wijsbegeerte vooral toegepast als trai-
ning in rationele omgang met emoties (deugdzaam leven) en als oefening 
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van het intellect dat in het vormingsproces de rationele ordening van de 
kosmos moet ontdekken en toe-eigenen. (oikeiosis) Bij neoplatoonse auteurs 
overheersen de metaforen van ‘zien’, ‘reinigen’ en ‘genezen’. 
 We zien in Augustinus’ Soliloquia en De quantitate animae een fascinatie 
voor het zelf. Hij maakt eveneens gebruik van visuele en therapeutische 
metaforen als beeld voor het kennen. Exercitatio mentis lijkt in eerste aanleg 
vooral een functie te hebben in de training van de rationele vermogens van 
de menselijke ziel. Augustinus sluit zich daarmee aan bij een klassieke visie 
op pedagogie. Exercitatio mentis maakte hiervan gewoonlijk deel uit. Daarom 
maakt een onderzoek naar exercitatio mentis in relatie met de disciplinae tevens 
deel uit van onze tekstanalyse. 
 Dat Augustinus de redelijkheid daadwerkelijk als een onvervreemdbaar 
kenmerk van de menselijke ziel beschouwde blijkt uit de aantekeningen 
die hij maakte om de Soliloqiua te completeren: De immortalitate animae. In 
de Soliloquia personifieert Augustinus Ratio en schrijft zowel goddelijke als 
aardse kenmerken aan haar toe. Zij is de Pedagoge bij uitstek. Lewis Ayres 
maakt er met John Cavadini in zijn definitie melding van dat exercitatio men-
tis een toenemend inwendig karakter heeft. Augustinus zelf lijkt de Ratio 
met zijn personificatie echter een zekere mate van uitwendigheid te geven. 
Hij geeft er blijk van het in zijn ontwikeling niet zonder studie van (uitwen-
dige) wetenschappen te kunnen stellen. Daarom onderzoeken we in onze 
tekstlezing hoe Augustinus deze spanning tussen uitwendig en inwendig 
aanwendt in zijn pedagogie.

In onze analyse van de Soliloquia, De immortalitate animae en De quantitate 
animae onderzoeken we evenals in eerdergenoemde geschriften in hoeverre 
Augustinus de techniek van exercitatio mentis toepast. 
 De analyse van het retorische niveau laat vooral het meest praktische deel 
van Augustinus’ visie op retorica oplichten: zijn idee over docentschap als 
dienst aan de gemeenschap. Dat deze gemeenschap niet louter intellectueel 
geschoolde personen omvat blijkt uit het feit dat Augustinus de weg van ge-
loof, de aanvaarding van het gezag van Christus en kerkelijke gemeenschap 
als evenwaardig alternatief voor intellectuele training aanwijst. Exercitatio 
mentis wordt op deze wijze verbreed van denkoefening naar een training 
in gemeenschapsleven. De gemeenschap waarop Augustinus zich richt is 
daarom niet exclusief kerkelijk, maar omvat ook een gemeenschap van in-
tellectuelen met wie hij (op afstand) in gesprek is. Hij bedient zich daarbij 
van het protreptische genre. Daarom onderzoeken we in de navolgende close 
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reading of hiervoor aanwijzingen te vinden zijn en welke functie exercitatio 
mentis hierin eventueel heeft. Tenslotte staan we stil bij de geometrische en 
wiskundige oefeningen die Augustinus zijn zoon Adeodatus laat doen om 
hem te laten trainen in het nadenken over abstracties. 

De analyse van het epistemologisch-theologische niveau belicht allereerst 
Augustinus’ visie op de Ratio en haar betekenis als essentie van de menselijke 
ziel. Ratio verbindt de menselijke redelijke vermogens met rationaliteit die 
in de beoefening van de wetenschappen gevonden kan worden. We onder-
zoeken of exercitatio mentis hierin een functie heeft. 
 Het is onontkoombaar dat we daarbij wederom op de disciplinae stui-
ten. Deze leiden immers de ziel van de student per corporalia ad incorporalia. 
Geometrie en aritmetica zijn de wetenschappen waaraan Augustinus een 
bijzondere functie toekent bij de opwaartse beweging van de ziel. Het laatste 
heeft onze bijzondere aandacht omdat Augustinus’ reflectie over deze we-
tenschappen iets zou kunnen zeggen over de door Lewis Ayres en Cavadini 
veronderstelde neoplatoonse achtergrond van exercitatio mentis. 
 Dat Augustinus’ wijsgerige achtergrond breder was dan neoplatoons, 
blijkt uit de wijze waarop hij in zijn antropologie aan de deugdbeoefening 
een plaats geeft als magnitudo van de ziel. Dit zou mogelijk eerder op een 
stoïsche invloed op zijn antropologie wijzen. We onderzoeken daarom in 
welke mate Augustinus exercitatio mentis verbindt met oefening in deugd-
zaam gemeenschapsleven en hoe hij dit integreert in zijn vormingsideaal. 
 Augustinus zoekt naar evenwicht in zijn pedagogie door niet alleen de 
actieve deugdbeoefening te benadrukken, maar ook aandacht te vragen voor 
het receptieve aspect van het vormingsproces. Dat blijkt uit Augustinus’ ge-
bruik van therapeutische beeldspraak en uit het feit dat de weg van geloof 
en gezag door hem als alternatieve vormingsroute worden gepresenteerd.
 Onze analyse van genoemde teksten heeft vooral tot doel de eigenheid 
van Augustinus’ receptie van exercitatio mentis te typeren. Mogelijk kunnen 
we hierdoor ook meer licht werpen op de antropologische achtergrond van 
Augustinus’ denken en werken met exercitatio mentis. 

3.4 Reflectie op taal en Bijbelstudie
Taal en taalonderwijs bleven Augustinus levenslang bezighouden. Zijn hou-
ding ten opzichte van taal heeft echter iets dubbelzinnigs. Enerzijds beschouwt 
hij taal als een noodzakelijk medium in onderwijssituaties. Anderzijds reali-
seert Augustinus zich dat woorden slechts tekens zijn en daarom secundair. 
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Taal is aan tijd gebonden en vergankelijk, maar heeft het vermogen te ver-
wijzen naar wat abstract en eeuwig is. Juist in dit spanningsveld zagen we 
dat Augustinus meer dan eens gebruik maakt van exercitatio mentis. Het is 
daarom voor ons onderzoek naar exercitatio mentis een belangrijke opgave 
om geschriften te onderzoeken waarin Augustinus reflecteert op taal. De 
magistro wordt overheerst door een discussie over taal en pedagogie. Hierin 
richt Augustinus zich vooral op het innerlijke leerproces. In De doctrina chris-
tiana maakt Augustinus de Bijbel en de beleving van de deugd caritas tot de 
belangrijkste componenten van het vormingsproces. Leer (taal) en leven 
(deugd) worden door Augustinus verbonden wanneer hij later (426/427) 
nog een vierde boek toevoegt dat de praktische toepassing van retorica en 
de pragmatiek van het leven van de christelijke retor behandelt.

Lewis Ayres’ definitie wijst op de toenemende innerlijkheid van exercitatio 
mentis. Dit lijkt echter bij Augustinus’ hermeneutiek van de Bijbel genuan-
ceerder te liggen. Zowel de woorden van de Schrift als de beoefening van 
de christelijke deugden wijzen eerder op het uitwendige karakter van het 
leerproces. Om meer licht te kunnen werpen op deze ogenschijnlijke pa-
radox onderzoeken we eerst de relatie die Augustinus legt tussen de functie 
van spreken (discere) en onderwijs (docere). 

De analyse van het retorische tekstniveau laat vervolgens een viertal zaken 
oplichten. Als eerste valt op dat Augustinus in De magistro zijn gespreks-
partner Adeodatus gedachte-oefeningen in geometrie en dialectiek laat 
doen om hem te trainen in de reflectie op abstracta. Verder staan we stil bij 
Augustinus’ gebruik van het spolia-motief in De doctrina christiana waarmee 
hij het gebruik van de disciplinae voor Bijbelstudie legitimeert. Vervolgens la-
ten we Augustinus zelf aan het woord wanneer hij uitleg geeft over de door 
hem gevolgde pedagogie van exercitatio mentis. Tenslotte staan we stil bij de 
sluitrede van De magistro waar Augustinus vraagtekens lijkt te zetten bij het 
nut van het gebruik van tekens. 
 
De studie van de thema’s auctoritas en congruitas in relatie tot exercitatio mentis 
is het onderwerp van onze beschouwingen in de analyse van het epistemo-
logisch-theologische niveau. De manier waarop Augustinus het gezag van 
Paulus waardeert en de magister internus contrasteert met magistri in terris 
suggereren dat Augustinus’ ideeën over gezag en gemeenschap verschillen 
met veronderstelde gangbare opinies onder zijn voormalige collegae. We 
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zijn daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in de consequenties die dat heeft 
voor zijn receptie van de laat-antieke praktijk van exercitatio mentis.
 Het onderzoek van het thema congruitas laat een ander aspect van 
Augustinus’ pedagogie zien: Gods aangepaste heilshandelen ten opzichte van 
de verzwakte menselijke conditie. Augustinus gebruikt hiervoor bekende 
beelden als genezing, therapie, maar ook krachttraining. Augustinus stelt 
Christus als nederige arts tegenover ijdelheid en zelfgenoegzaamheid.

Augustinus configureert zijn vormingsideaal aan de kwetsbare individuele 
menselijke situatie door een balans te zoeken tussen enerzijds inspanning ten 
behoeve van de opwaartse beweging van de geest, (studie van de disciplinae) 
en anderzijds door de receptiviteit van de menselijke geest te benadrukken. 
Daartoe legt Augustinus zijn ideeën over vorming uit met behulp van me-
taforen als genezing en therapie. 
 De analyse van de opwaartse beweging van de geest door de studie van 
de disciplinae toont aan dat Augustinus waarschuwt tegen superbia. De oor-
zaak hiervan ligt volgens hem in een verkeerde inschatting van aard en 
positie van de eigen ziel. Augustinus’ pedagogie is er dan ook op gericht om 
zichzelf beter te leren kennen. De ziel is wezenlijk verwant met veritas en 
ratio, maar tijdens het aardse leven ook verstrooid en verdeeld in de wereld 
van de zintuigen. Augustinus zoekt in deze kwestie aansluiting bij de tra-
ditie van het wijsgerige streven naar zelfkennis. Het belang dat Augustinus 
hechtte aan het streven naar integriteit komt tot uiting in Augustinus’ citaat 
van de stoïsche dichter Persius Flaccus. Het streven naar eenheid van denken 
en doen staat voorop. 
 De congruitas van het heilshandelen van God bespreekt Augustinus in zijn 
behandeling van de deugden in De doctrina christiana. Het klassieke wijsge-
rige ideaal van de sapiens wordt vervangen door Christus humilis. De klassieke 
deugden maken plaats voor theologale deugden. Deze zijn op oefening in 
christelijk gemeenschapsleven gericht. De caritas neemt onder deze deugden 
een bijzondere plaats in. Zij is enerzijds een deugd die beoefend kan worden. 
Ze representeert anderzijds als Godsnaam het wezen en de werkzaamheid 
van God in het vormingstraject. In Augustinus’ pedagogie is Bijbelstudie 
één van de fasen van het vormingstraject dat hij in De doctrina christiana in 
de vorm van een ladder presenteert. De praxis van de levenswandel heeft 
echter prioriteit boven de theorie van de Bijbelstudie. Daarom vervangt 
Augustinus de klassieke retor door het ideaal van de biddende predikant. 
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4. besluit 
We verwachten dat met deze studie naar exercitatio mentis in het vroege werk 
van Augustinus een beter beeld verkregen kan worden van Augustinus als 
pedagoog. Goede docenten zijn bevlogen mensen die graag iets van hun 
vormingsideaal in hun studenten werkelijkheid zien worden. Omdat dit pe-
dagogische ideaal nauw samenhangt met visie op antropologie, verwachten 
we dat ons onderzoek een bijdrage kan leveren aan het beeld van de ont-
wikkeling van Augustinus’ antropologie in de periode waarin hij ingroeide 
in het christendom. 
 Door Augustinus te lezen tegen de achtergrond van de veteres verwach-
ten we dat de eigen kleur van zijn receptie van de antieke pedagogische 
praktijk zichtbaar zal worden. We laten echter vooral Augustinus zelf in zijn 
teksten aan het woord. Op grond van deze close-reading zullen we trachten 
te komen tot enkele conclusies aangaande de wijze waarop Augustinus zich 
verhield tot de hem omringende cultuur in de vorm van auteurs en beoogd 
lezerspubliek.
 We hebben hiermee niet de pretentie om met behulp van de geselec-
teerde geschriften, de vier gekozen thema’s en de gekozen sleutelpassages 
een volledig beeld te hebben gegeven van zijn toepassing van exercitatio men-
tis. Dit geldt niet voor de compliceerde wijsgerige achtergrond van zijn 
ideeën en evenmin voor de details van de praktijk van de laat-antieke peda-
gogie dat zich uitte in zijn veelzijdige talent als pedagoog en schrijver. Wel 
verwachten we dat de analyses van de passages waar Augustinus zelf uitleg 
geeft over de door hem gevolgde pedagogie ons kunnen informeren over 
Augustinus’ ontwikkeling als denkend christen. Hieruit blijkt hoe complex 
de interactie tussen de ontwikkelingen in het denken van Augustinus als 
pedagoog en als mystagoog en de hem omringende intellectuele omgeving 
was, en hoezeer hem de vorming van de mens als gelovige èn als intellectu-
eel ter harte ging. 
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Deel II 
TRAINING EN OEFENING BIJ DE VROEGE AUGUSTINUS. EEN 
TEKSTONDERZOEK

Hoofdstuk 1
EXERCITATIO MENTIS IN DE ORDINE: AUCTORITAS EN 
OEFENING 

1. inleiding

Met De ordine raakt Augustinus een klassiek protreptisch filosofisch thema. 
Met de verwondering over de natuur opent Augustinus het gesprek dat er 
uiteindelijk toe zal leiden dat een belangrijk wijsgerig thema besproken 
wordt: de aanwezigheid van het kwaad in de kosmos. Het doel van het 
protreptische genre is immers een verandering teweeg te brengen in de 
denk- en leefwijze van de beoogde lezer. Hiertoe worden vooral retori-
sche middelen aangewend. Exercitatio mentis en het retorische protreptische 
genre hebben hun doelstelling gemeenschappelijk: een gedragsverandering 
teweeg te brengen en de lezer ervan te overtuigen dat het door de auteur 
ingenomen standpunt juist is. Daartoe speelt Augustinus allereerst in op de 
uitgangssituatie van de beoogde lezer. Deze wordt aangespoord door exem-
plarisch autobiografisch materiaal van de auteur en meegenomen in een 
pedagogisch procédé. In dit proces worden argumenten die de lezer zou 
kunnen hebben om bij zijn oude standpunt te blijven weerlegd, waarbij 
Augustinus als auteur poogt de nieuwe positie te bestendigen.42 
 Exercitatio mentis beoogt door middel van een intellectuele training de 
geest van de toehoorder te ontdoen van zijn verkeerde opvattingen om deze 
vervolgens te oefenen door een intellectueel traject af te leggen. Het doel 
hierbij is te komen tot hoger inzicht of tot contemplatie. In de Socratische 
wijsgerige traditie is daarbij altijd, via de deugden een verbintenis met de 
praxis nagestreefd. Om Augustinus’ toepassing en gebruik van exercitatio men-
tis in zijn context te kunnen bestuderen, onderscheiden we zoals aangekon-
digd bij de studie van zijn teksten een retorisch en een epistemologisch of 
theologisch analyse-niveau. 

42.  Annemaré Kotzé bestudeerde protreptische aspecten van Augustinus’ Confessiones. 
Meer recent wees ook Johannes Brachtendorf op het belang van protreptische re-
toriek in de Confessiones. A. Kotzé, Augustine’s Confessions. Communicative Purpose and 
Audience. (Leiden 2004); J. Brachtendorf, Augustine’s Confessiones. (Darmstadt 2005) 
290-303.
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Analyse van het retorische niveau van de tekst van De ordine laat zien dat 
Augustinus gebruik maakt van de retorische figuur van de oratio perpetua om 
het thema gezag en autoriteit uit te werken in zijn dialoog. In de aanhef 
ervan maakt Augustinus op een vernuftige wijze gebruik van een oefening 
om zijn gesprekspartner en lezer te leren de werkzaamheid van de providen-
tia in het eigen leven te ontdekken. Tot slot stellen we opnieuw de vraag of 
en welke argumenten er eventueel zijn om De ordine als een protreptische 
dialoog te beschouwen.

Om een verandering in leefwijze te bewerkstelligen is retorica alleen niet 
voldoende. Er moet een echte verandering in het denken en handelen 
plaatsvinden. Om hier beter zicht op te krijgen bestuderen we De ordine 
ook op epistemologisch-theologisch niveau. Het doel van de gesprekken 
in Cassiciacum is immers om de geest die buiten zichzelf is gericht weer 
naar zichzelf te richten per corporalia ad incorporalia. Daarom staan we als 
eerste bij dit thema stil in onze analyse van het theologische niveau. Om 
deze ommekeer te kunnen maken is het nodig dat de dichter Licentius de 
focus van zijn intellect richt op het zoeken van de waarheid. Deze zal hem 
uiteindelijk ook zelf begeleiden op zijn weg. De studie van de disciplinae zijn 
daarbij behulpzaam. De waarheid zal in de optiek van Augustinus niet lou-
ter een intellectuele wijsheid blijken te zijn, maar is ingebed in de weg van 
het geloof in Christus en in de praktijk van de oefening in het christelijke 
leven. Deugden zijn een middel om zich in deze praktijk te trainen en te 
oefenen. 

In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag of er sporen te vinden zijn die 
erop wijzen dat Augustinus het principe van exercitatio mentis heeft toegepast 
in De ordine. Wanneer deze vraag positief wordt beantwoord, trachten we 
ertoe te komen om een aantal karakteristieken te formuleren van de wijze 
waarop Augustinus het principe van exercitatio mentis toepast. Daartoe zul-
len we met hulp van recente, relevante studies over het vroege werk van 
Augustinus eerst De ordine situeren tegen de achtergrond van het discours 
waarin Augustinus participeerde.

2. literatuur en historiografie

Reeds eerder wezen we op het belang van studies van o.a. Michel Foucault, 
Martha Nussbaum, Richard Sorabji, Pierre Hadot en Brian Stock om een 
beeld te krijgen van de intellectuele omgeving waarin exercitatio mentis 
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ontstond en functioneerde. Nu we ons specifiek richten op de tekstlezing 
van De ordine selecteren we enkele publicaties die betrekking hebben op dit 
werk van Augustinus of waarin thema’s behandeld worden die voor deze 
studie bijzondere relevantie hebben. 
 We noemen als eerste de recente studies van Catherine Coneybeare en 
Carol Harrison.43 Beiden richten zich op het vroege werk van Augustinus. 
Beide constateren dat de disciplinae als intellectuele training een belangrijke 
plaats innemen in de Cassiciacum-geschriften, hoewel de duiding ervan bij 
beide verschillend is. 
 Catherine Coneybeare kiest haar theoretisch referentiekader in de ge-
schriften van Luce Irigaray en Hannah Arendt. Dit heeft als consequentie dat 
in haar close reading de onderlinge relaties tussen gesprekspartners en hierin 
vooral ook het gender-aspect oplichten. Monnica komt in deze lezing naar 
voren als een ongeschoolde, maar wijze vrouw. Catherine Coneybeare heeft 
veel aandacht voor de vormaspecten van geschriften uit de Cassiciacum-
periode. Hierdoor treden vooral ook de retorische aspecten van de geschrif-
ten aan de dag. Dit zal van belang blijken te zijn wanneer we in dit hoofdstuk 
de functie van de retorica bespreken in Augustinus’ concept van training en 
oefening tegen het licht van het protreptische genre.44

De studie van Carol Harrison is voor ons onderzoek relevant vanwege haar 
bespreking van de functie van de disciplinae. Zij worden getypeerd als een 
training en oefening voor de geest om deze in kracht te laten toenemen. 
Maar tevens constateert zij dat de motivatie om deze training te doorlo-
pen in feite een religieuze en mystieke is, als onderdeel van een poging 
om de gevallen mensheid te verheffen tot de transcendente God.45 Het 
christendom zou Augustinus in deze zin de ware filosofie bieden, waarbij 
de waarheid in de geïncarneerde Christus wordt geopenbaard en tevens 
toegankelijk wordt voor een bredere kring van mensen dan de electi.46 De 
beoefening en inoefening van de deugden speelt hierin een centrale rol. 
Harrison’s observaties zijn relevant voor de studie van exercitatio mentis in het 

43.  C. Coneybeare, The Irrational Augustine. (Oxford 2006) en C. Harrison. Rethinking 
Augustine’s early Theology. An Argument for Continuity. (Oxford 2006).

44.  Zie voor Catherine Coneybeare’s verantwoording van haar leesmethode vooral 196-
202. Monnica’s rol wordt door Coneybeare uitgebreid besproken in deel 2: Women 
doing Philosophy: 61-138. 

45.  Harrison (2006) o.c. 40-1.
46.  Ibid. 35-73.
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vroege werk van Augustinus omdat ze duidelijk maken dat het hermeneu-
tisch framework voor de geschriften uit de Cassicicaum-periode de regula fidei 
is. Dit zou erop kunnen wijzen dat Augustinus in de toepassing van het pe-
dagogische concept exercitatio mentis veranderingen en eigen accenten heeft 
aangebracht. Deze veranderingen en accenten zouden, indien Harrison’s 
these over de continuïteit tussen Augustinus’ vroege en latere werk juist is, 
reeds in de Cassiciacum-dialogen zichtbaar kunnen zijn.47 Carol Harrison 
laat in haar studie zien dat de revolutie in het denken van Augustinus rond 
390 niet bestaat uit het ontdekken en verwerken van de Paulijnse thema’s 
genade, zondeval en verlossing. Deze zijn volgens Carol Harrison reeds in 
het vroege werk van Augustinus te traceren. Het is veeleer de ontdekking 
van Gods transcendentie (libri platonicorum) en daarmee de weerlegging van 
een materialistische kosmologie die revolutionair is geweest in de ontwik-
keling van het denken van Augustinus.

Hoewel beide auteurs de Cassiciacum-periode als een overgangsperiode om-
schrijven, lijkt Carol Harrison in haar betoog de eenheid van denken tussen 
het vroege werk en de Confessiones te benadrukken. Catherine Coneybeare 
lijkt het accent vooral te leggen op de aarzelingen van Augustinus om zich 
ten opzichte van zijn beschermers openlijk als christen te manifesteren.48 In 

47.  Carol Harrison koos voor haar studie de vermeende ‘paulijnse revolutie’ in het den-
ken van Augustinus na en rond 390 als uitgangspunt. Deze vindt zij vooral beschreven 
in Ad Simplicianum (396) en de Confessiones. De revolutie zou er vooral uit bestaan 
dat Augustinus rond 390 begon met het becommentariëren van Paulijnse teksten. Als 
gevolg hiervan zou hij de in zijn latere werk dominerende thema’s vrije wil, genade, 
erfzonde, predestinatie en zondeval gaan ontwikkelen. In de herziene editie van zijn 
Augustinus-biografie nuanceert Peter Brown zijn eerdere visie. Hij stelt dat er geen 
sprake is van een leven als bisschop in de schaduw van een ‘lost future’ en stelt dat 
Augustinus’ denken mogelijk meer continuïteit kent dan eerder verondersteld. Cf. 
Harrison o.c. 14-19 en P. Brown, Augustine of Hippo. A Biography. (Berkeley 1967) 
2nd ed: A New Edition with an Epilogue (London 2000), 147-52.

48.  Zie C Coneybeare o.c. 26-7: ‘his exterior is the same, but his ‘content’ is Christian. 
The genre is ideally suited to conveying his sense of liminality, and Augustine ma-
nipulates it as such.’ Verder: Coneybeare ibid. 23: ‘Claiming an otium philosophandi, 
a sort of ‘philosophical break’, was a safe choice: it kept Augustine’s options open, 
and wouldn’t – in principle- frighten the patrons.’ Ook Stephen Cooper lijkt eer-
der het transitionele van de Cassiciacum-periode te accentueren. Zie S. Cooper, 
‘Scripture at Cassiciacum: 1 Corinthians 13:13 in the Soliloquies.’ in: Augustinian 
Studies 27/2 (1996) 21-47. Zie ook D. Trout, ‘Augustine at Cassiciacum: Otium 
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wat volgt zal moeten blijken of hiervan iets zichtbaar wordt in Augustinus’ 
toepassing van exercitatio mentis. 

Een andere benadering wordt gekozen door Anne-Isabelle Bouton-
Touboulic, die in haar omvangrijke studie naar Augustinus’ invulling van het 
ordo-begrip het gehele oeuvre van Augustinus als objectum materiale van haar 
studie koos.49 Touboulic onderzoekt het begrip ordo in drie deelaspecten: 
ordo in de schepping en natuur, ordo en vrije wil (of het ontbreken ervan) en 
tenslotte de verborgen orde die de mens kan helpen een orde te ontdekken 
in zijn leven om zo verbonden te raken met Gods nieuwe orde. 
 Hoewel Touboulic in haar boek het begrip exercitatio mentis nauwelijks 
bespreekt is deze studie voor ons voorgenomen onderzoek van grote waarde 
vanwege de relatie die het begrip ordo heeft met de disciplinae en de deugd-
beoefening als ordo vitae. Touboulic lijkt de term exercitatio mentis vooral voor 
louter intellectuele training te reserveren.50 
 Een gevolg van de brede opzet van deze studie is dat Anne-Isabelle Touboulic 
weinig aandacht heeft voor de dynamiek tussen het onderwerp van discussie en 
(retorische) structuur binnen de afzonderlijke werken van Augustinus. Mede 
door de sterke thematisering van Touboulic is de bespreking van De ordine ver-
spreid over het boek geraakt, waardoor het zicht op de betekenis van de retori-
sche structuur op dit werk ontbreekt. In wat volgt concentreren we ons daarom 
op de dynamiek binnen het De ordine en richten ons op wat Augustinus bij zijn 
lezer met retorische middelen beoogt te bewerkstelligen. 

De eerdergenoemde studie van Annemaré Kotzé is voor dit onderzoek naar 
De ordine niet alleen van belang vanwege de door haar genoemde protrep-
tische elementen in de Confessiones. Ook noemt Kotzé in de zijlijn van haar 
betoog argumenten om naast de Confessiones ook Contra Academicos als een 
protreptisch werk te beschouwen.51 Ze laat daardoor zien dat Augustinus 

honestum and the Social Dimensions of Conversion.’ in: Vigiliae Christianae 42(1988) 
132-46. Zie ook C. Harrison (2006) o.c. 20-34, m.n. 25.

49.  A. Bouton-Touboulic, L’Ordre caché. La notion d’ordre chez saint Augustin. (Paris 2004) 
Collection d’Études Augustiniennes. Serie Antiquité 174.

50.  Ibid. ‘Ainsi, comme le note F. van Fleteren, Augustin voit alors dans les arts libéraux 
non seulement une exercitatio animi, mais une purification intellectuelle le préparant 
à la vision de Dieu même en cette vie.’ p. 561.

51.  A. Kotzé, Augustine’s Confessions. Communicative Purpose and Audience. (Leiden 2004), 
met name 52-85. 
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zich reeds in zijn vroege werk van dit genre bediende.52 Kotzé stelt dat 
Augustinus zich in zijn Confessiones vooral richtte tot een Manicheïsch le-
zerspubliek en wijst ook op mogelijke anti-Manicheïsche trekken van Contra 
Academicos.53 Kenmerkend voor het protreptische genre is het gebruik van 
retorische middelen om de lezer in zijn denken en levenspraxis te doen 
veranderen.54 
 Wanneer De ordine kenmerken vertoont van het protreptische genre, rijst 
naar aanleiding van de studie van Kotzé tevens de vraag naar het beoogde 
lezerspubliek van Augustinus’ De ordine. 

Recent verscheen de eerdergenoemde studie van Brian Stock naar inner-
lijke dialoog in het werk van Augustinus. Stock laat in zijn derde hoofdstuk 
over ‘Order and freedom’ zien dat Augustinus in De ordine het vraagstuk van 
het bewijs voor het bestaan van een immateriële menselijke ziel als oefening 
behandelt. Deze omvat zowel aspecten van zijn persoonlijke biografie als 
algemene culturele geschiedenis.55 Opvallend aan Stocks’ analyse is dat hij 
in tegenstelling tot Annemaré Kotzé weinig oog heeft voor de rol van het 
protreptische literaire genre dat voor Augustinus van prominent belang leek 
te zijn. 

3. retorisch niveau

3.1 Rede en gezag: oratio perpetua
Een opvallend kenmerk van de structuur van De ordine is dat de bespreking van 
de disciplinae (II.30-44) door Augustinus is ingekaderd in een behandeling van 
de betekenis van gezag en autoriteit. Vanaf II.30 tot II.34 schrijft Augustinus 

52.  Ibid. 78-84. Kotzé verwijst hiervoor naar voor het protreptische genre kenmerkend 
autobiografisch materiaal, gevolgd door een wijsgerige reflectie. 

53.  Hoewel het niet uit te sluiten is dat Augustinus zich ook in zijn vroege werk tot 
een Manicheïsch lezerspubliek richtte, lijkt dit niet op exclusieve wijze het geval 
te zijn. Augustinus’ argumententaties lijken evenzeer gericht op een pagaan intel-
lectueel lezerspubliek dat zich van stoïsche, neo-platoonse en sceptische opvattingen 
bediende. 

54.  Zie M. Jordan. ‘Ancient Philosophic Protreptic and the Problem of Persuasive 
Genres.’ in: Rhetorica 4(1986) 309-33. ‘Protreptics are just those works that aim to 
bring about the firm choice of a lived way to wisdom – however different the form 
of those works and their notions of wisdom might be.’ p. 330. 

55.  B. Stock, Augustine’s Inner Dialogue. The Philosophical Soliloquy in Late Antiquity. 
(Cambridge 2010), m.n. 121-80. 
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immers over de verhouding tussen rede en gezag. Dat Augustinus onmiddellijk 
na de behandeling van de disciplinae het belang van de auctoritas in II.45 onder-
streept wijst op een zekere relativering van de wetenschappen. De ongeschoolde 
Monnica is immers het voorbeeld van een vrouw die zonder hulp van de disc-
plinae in wijsheid is gegroeid. De implicatie hiervan is dat de doorgaans aan de 
studie van de disciplinae toegeschreven training van het intellect daarmee door 
Augustinus in een breder kader wordt gezet: dat van de autoriteit en het gezag. 
 Een typisch eigen inkleuring van het klassieke concept van oefening en 
dialoog is de omkering van rollen door Augustinus in De ordine. Het is niet 
louter de ongeschoolde die onderwezen wordt. Monnica is de persoon die 
de beslissende opmerkingen maakt. Juist de geschoolde dichter Licentius 
ondergaat een leerproces. 
 Toch is hier geen sprake van een simpele rede-gezag dichotomie. Uit de 
uitvoerige bespreking van de ordo studiorum in de vorm van de disciplinae in 
het tweede boek blijkt dat Augustinus het nut van intellectuele training niet 
ontkent. Augustinus voegt immers de weg van de autoriteit toe aan de trai-
ning van het intellect. Doordat de (eschatologische) geestelijke volmaakt-
heid hierdoor binnen het bereik ligt van een grotere groep mensen voegt 
Augustinus een nieuwe dimensie van gemeenschap (kerk) toe aan de tot dan 
toe tot het intellect beperkte exercitatio mentis. 

Deze toegevoegde notie is meer dan een voorbijgaande frase in De ordine. 
Augustinus lijkt deze alternatieve weg van het christelijk geloof met behulp 
van een retorische figuur te willen versterken, de oratio perpetua.56 Deze re-
torische figuur bestaat uit een overgang die plaatsvindt van de dialogerende 
stijl naar een directe onafgebroken monologe redevoering die tot een hoog-
tepunt en conclusie leidt. 

In De ordine vindt deze overgang plaats aan het einde van het tweede boek, 
vanaf II.30 tot het einde van het werk. De plaats waar deze overgang naar 
oratio perpetua plaatsvindt is significant. Vanaf II.26 spreekt Augustinus over 
de twee wegen van het gezag en van de rede. Hierbij stelt hij: 

56.  Deze retorische figuur is afkomstig uit de praktijk van de Romeinse rechtspraak en 
wordt door onder andere Cicero op strategische wijze toegepast in zijn juridische 
toespraken. Zie hiervoor H. Lausberg. Handbuch der literarischen Rhetorik. (München 
1973), met name. § 920, p. 456. Voor een studie van Cicero’s juridische en retorische 
toepassing van deze figuur zie: Th. Frazel, ‘The Composition and Circulation of 
Cicero’s In Verrem.’ in: The Classical Quarterly 54/1(2004) 128-42.
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‘In de tijd komt het gezag het eerst, maar wat de zaak betreft de rede. Want 
wat bij het handelen het eerst komt is iets anders dan wat bij het streven 
het hoogste wordt gewaardeerd. Ofschoon dus het gezag van voorbeeldige 
mensen het heilzaamst lijkt voor de onervaren massa, terwijl de rede meer 
de aangewezen weg is voor hen die ontwikkeld zijn, toch komt het er in de 
praktijk op neer dat alleen het gezag de deur kan openen voor alle mensen 
die nader kennis willen maken met een zo grote en verborgen rijkdom.’57

Het door Augustinus aan de auctoritas toegekende primaat impliceert geen 
naïef geloof in absolute gehoorzaamheid, maar is verbonden met het beeld 
van de zoekende mens die in de schepping de Schepper erkent en zich 
daarmee verbonden weet. Het meest verheven gezag is datgene ‘dat door de 
mens zelf te leiden laat zien, hoe diep het omwille van hem moest afdalen.’ 
 Het goddelijke gezag is kennelijk niet ongenaakbaar, maar daalt vanuit 
pedagogische motieven af om de mens leiding te kunnen geven. Augustinus 
doelt hier vanzelfsprekend op de incarnatie en de persoon van Christus, 
wiens naam al eerder in de dialoog expliciet is vermeld als Zoon van God. 
Augustinus refereert aan Christus die onderscheiden is van God de Vader 
en als wijsheid die niet van deze wereld is.58 De overgang van dialoog naar 
oratio perpetua wordt door Augustinus als retorisch middel gebruikt om de 
kerninhoud van zijn christelijke filosofie te communiceren.59 

Tevens maakt de retorische vorm van de oratio perpetua duidelijk dat de 
inhoud van de boodschap waarop Augustinus de aandacht van zijn toehoor-
ders en lezers wil vestigen niet langer bestaat uit inbreng van de gespreks-
deelnemers of anderszins ter discussie staat, maar uit inzichten afkomstig uit 

57.  De ordine II.26 Tempore auctoritas, re autem ratio prior est. Aliud est enim, quod in agendo 
anteponitur, aliud, quod pluris in appetendo aestimatur. Itaque, quamquam bonorum auctori-
tas imperitae multitudini uideatur esse salubrior, ratio uero aptior eruditis tamen, quia nullus 
hominum nisi ex imperito peritus fit, nullus autem imperitus nouit, qualem se debeat praebere 
docentibus et quali uita esse docilis possit, euenit, ut omnibus bona magna et occulta discere 
cupientibus non aperiat nisi auctoritas ianuam.

58.  De ordine I.29 en I.32. 
59.  Brian Stock (2010) stelt in zijn lezing van De ordine dat de overgang van dialoog 

naar monoloog in functie staat van Augustinus’ kritiek op de illusie die een hoog-
gespannen verwachting van (wetenschappelijke) kennis met zich mee kan brengen. 
Daarom eindigt Augustinus na de open dialoog over thema’s die het onderwerp ordo 
vanuit verschillende gezichtspunten belichten in monoloog. Zie B. Stock (2010), 
o.c. 138-41. 
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de gemeenschappelijke bron van het geloof, de regula fidei. Hiermee trekt 
Augustinus de notie van exercitatio mentis uit de individualiteit en voegt er 
een communautaire dimensie aan toe. De (intellectuele) training is niet lan-
ger een individuele aangelegenheid, maar een bredere oefening in de prak-
tijk van het leven in een christelijke gemeenschap. Deze oefening is vooral 
gericht op acceptatie van een communautaire dimensie: die van de kerk 
en haar regula fidei. Augustinus had ten tijde van zijn werk aan De ordine de 
doop nog niet ondergaan. De centrale functie van de regula fidei als herme-
neutisch criterium wijst erop dat Augustinus zich ook als catechumeen tot 
de gemeenschap van de kerk rekende. 
 In een overwegend op het individu gerichte intellectuele cultuur ontstaat 
op deze wijze een opening naar de gemeenschap als instrument en context 
voor exercitatio mentis: het vinden en inoefenen van een ordelijke levensstijl 
met als doel God te zoeken. Deze principiële bereidheid om zich te openen 
naar een gemeenschap lijkt voor Augustinus een conditio sine qua non te zijn 
voor de weg naar wijsheid. Hiermee voegt Augustinus een eigen dimensie toe 
aan het concept van exercitatio mentis die de toehoorder/lezer ertoe dwingt 
zijn eigen positie te relativeren en zichzelf ter discussie te laten stellen. Dit 
aspect van zelfinzicht, d.w.z. inzicht in de beperktheid van het eigen intellect, 
herinnert aan de Socratische sfeer van de platoonse dialogen. Augustinus lijkt 
er een eigen egalitaire en communautaire kleur aan toe te voegen. Hij ‘vangt’ 
de aandacht van de lezer door gebruik te maken van voor hem vertrouwde 
topoi, maar kleurt deze tevens op een eigen manier in en poogt bij de lezer 
een verandering in denken en leven teweeg te brengen. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat Augustinus het concept van exerci-
tatio mentis ten opzichte van zijn wijsgerige voorgangers verbreedde door 
aan de intellectuele training de alternatieve weg van het voor een gemeen-
schap geldende gezag toe te voegen. Hierdoor wordt aan de doorgaans op 
individuele vooruitgang gerichte argumentatie de dimensie van een (ker-
kelijke) gemeenschap toegevoegd. Deze op de praktijk van het christelijk 
leven gerichte oriëntatie van het denken van Augustinus blijkt voorts uit de 
wijze waarop de deugden een functie hebben in de ordo vitae. De oefening 
in de beleving van de deugden vormen een aanvulling op de intellectuele 
exercitatio mentis van de disciplinae. Ook voor de electi die de weg van het 
intellect kiezen is deze training verbonden met de praxis van de deugdbe-
oefening. Intellectuele voortgang is in de optiek van Augustinus onlosma-
kelijk verbonden met orthopraxie. Dit wijst erop dat Augustinus met zijn 
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geschrift De ordine een daadwerkelijke verandering in denken en leven van 
zijn toehoorders wilde bewerkstelligen, en dat De ordine waarschijnlijk ook 
een protreptische doelstelling had. We hernemen dit thema in de volgende 
paragraaf waar we een voorbeeld van Augustinus’ retorische pedagogie zul-
len bestuderen.

3.2 Analyse opdracht Zenobius 
Niets wijst erop dat Zenobius een Manicheër was. Eerder lijkt hij een goe-
de vriend van Augustinus die geïnteresseerd was in wijsgerige vraagstuk-
ken. Hij was afkomstig uit de kringen van de eigenaar van het landgoed 
Cassiciacum.60 Hoewel Augustinus pas recentelijk zijn beroep als docent 
vaarwel had gezegd, is zijn rol in de opening van De ordine die van een do-
cent en gespreksleider. De wijze waarop hij Licentius bij wijze van oefening 
uitdaagt de rol van docent op zich te nemen wijst erop dat Augustinus zijn 
student daadwerkelijk oefeningen laat verrichten.

Na de opdracht aan Zenobius vindt in De ordine een gesprek plaats. Hierbij 
snijdt Augustinus het eigenlijke thema aan, de vraag naar de ordo. Hij ge-
bruikt hiervoor het beeld van de verwondering over de natuur. Augustinus 
gedraagt zich uitdrukkelijk als gespreksleider met pedagogisch gezag en 
overwicht. Zo daagt hij Licentius uit om uitleg te geven en als leraar op te 
treden: een praktische oefening in debatteerkunst en een gelegenheid tot 
weerlegging van de positie van de opponenten. 

‘Het is helemaal niet meer nodig dat ik de rol speel van degene die alles 
moet uitleggen, terwijl jij, die al te kennen hebt gegeven op een zo be-
langrijk punt over zekerheid te beschikken, mij nog helemaal niets hebt 
uitgelegd, ofschoon ik graag iets wil leren en alleen al daarvoor dag en nacht 
wakker blijf ’61

In de visie van Augustinus impliceert studeren oefening in doceren. Deze 
taak is uit haar aard gericht op welzijn en vorming van anderen. Exercitatio 
mentis is in De ordine allereerst verbonden met de pedagogische setting van 
een docent en zijn studenten.

60.  C. Coneybeare, The Irrational Augustine. (Oxford 2006) 22-3 en 110-1.
61.  De ordine I.12. Non enim iam me necesse est esse doctorem, cum tu, qui iam tantae rei te 

certum esse professus es, adhuc me nihil docueris nimium discere cupientem et propter hoc solum 
dies noctesque uigilantem.
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Met betrekking tot de door Augustinus weerlegde posities nemen Licentius 
en Trygetius vooral een sceptische positie in. Toch lijkt Augustinus zich in de 
opening van De ordine ook tot Manicheïsche lezers te richten. Dit wordt dui-
delijk wanneer Augustinus de vraag formuleert ‘hoe het toch mogelijk is dat 
het menselijke bestaan voorwerp is van goddelijke zorg en dat tegelijk overal 
in menselijke aangelegenheden zoveel volstrekt verkeerds is doorgedrongen, dat 
dat niet alleen aan een goddelijk bestuur toegeschreven lijkt te mogen worden, 
maar zelfs niet aan dat van een willekeurige ondergeschikte, gesteld dat hem een 
zo grote macht werd gegeven.’62 

Uiteindelijk weerlegt Augustinus met een reductio ad absurdum de positie van 
eerdergenoemde criticasters van de goddelijke voorzienigheid door te stel-
len dat in zo’n geval ofwel ‘de goddelijke voorzienigheid zich niet uitstrekt 
tot deze uiterste en laagste regionen, ofwel dat al het kwaad zonder meer 
bedreven wordt volgens de wil van God.’63 
 Het eerste standpunt vertoont overeenkomsten met het Manicheïsche 
dualisme, waarin aangenomen werd dat Gods voorzienigheid zich niet uit-
strekte tot het (tijdelijke) hier en nu. Het tweede standpunt wordt door 
Augustinus het meest goddeloze genoemd en vertoont gelijkenis met de 
wijsgerige stromingen die uitgaan van een immanente providentia of van een 
goddelijke wil die boosaardig is. (Stoa, Academici, Epicureërs) 
 
Het voorgaande verraadt reeds in de aanhef van De ordine iets van Augustinus’ 
communicatieve intenties: een weerlegging van de Manicheïsche dualisti-
sche positie die aan het kwaad een bijzondere ontologische status verleent. 
Het impliceert een discussie met materialistische kosmologische opvattin-
gen waartegenover Augustinus het geloof in een transcendente God stelt die 
Schepper is èn mensgeworden is in de persoon van Christus.
 Augustinus dient zijn opponenten van repliek door tegenover deze stellingen 
een providentia-begrip te stellen waarin God èn transcendent is, èn werkzaam in 
en door alle tijdelijke en materiële zaken. De mentale oefening die Augustinus 
zijn gehoor laat voltrekken is een oefening waarin de lezer door het exemplum van 

62.  De ordine I.1. quam quomodo fiat ut et deus humana curet et tanta in humanis rebus peruer-
sitas usque quaque diffusa sit, ut non diuinae sed ne seruili quidem cuipiam procurationi, si ei 
tanta potestas daretur, tribuenda esse uideatur. 

63.  De ordine I.1. Quam ob rem illud quasi necessarium his, quibus talia curae sunt credendum 
dimittitur, aut diuinam prouidentiam non usque in haec ultima et ima pertendi aut certe mala 
omnia dei uoluntate committi.
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het autobiografische materiaal van hemzelf de wederwaardigheden van het eigen 
leven leert zien als een expressie van providentia. De perspectiefverandering die 
deze oefening teweegbrengt baant tevens de weg naar een antwoord op de vraag 
naar de plaats van het lijden in de kosmos. Augustinus stelt dat de mens slechts een 
gebrekkig inzicht heeft in de samenhang der dingen.64 Alleen een transcendente, 
voorzienende God heeft hierin inzicht. De mens die naar wijsheid op zoek is 
kan zich enerzijds oefenen in zelfinzicht en anderzijds in het leren zien van Gods 
werkzaamheid in het dagelijks leven. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille. 
Augustinus vermijdt hiermee de extremen van een immanent materialistisch pro-
videntia-begrip (Stoa) en van het Manicheïsche dualisme waarbij in de materiële 
schepping geen sporen te vinden zijn van de werkzaamheid van de providentia. 

Augustinus beveelt zijn gehoor een weg van inkeer aan. Hij stelt dat ‘de be-
langrijkste oorzaak van deze misvatting is dat de mens voor zichzelf een on-
bekende is.’ Augustinus spoort zijn lezer aan om zich terug te trekken uit de 
zintuiglijke wereld en ‘de geest op zichzelf te concentreren en hem te dwin-
gen bij zichzelf te blijven’ waardoor indrukken en meningen uit het dagelijks 
leven door een teruggetrokken bestaan worden weggebrand, of zelfs door 
de beoefening van de vrije wetenschappen worden genezen.’ Het is een weg 
vanuit de veelheid naar concentratie van de geest: een neoplatoons beeld. 
De weg erheen wordt echter geblokkeerd door vertroebelingen als gevolg 
van hartstochten. Het doel kan echter bereikt worden door wie ‘werk maakt 
van een ontwikkeling waardoor je geest wordt gereinigd en gecultiveerd.’ 
Augustinus’ gehoor kan zo leren hoe ordening in leven en studie kan helpen 
de kosmische verborgen ordo te leren waarnemen. Exercitatio mentis is op deze 
manier een onderdeel van Augustinus’ retorische strategie. Hij richt zich in 
eerste aanleg op een intellectuele bovenlaag van de samenleving, waaronder 
Manicheërs. Zijn idioom sluit naadloos bij hun denkwereld aan. 

3.3 De ordine als protreptiek? 
Op grond van bovenstaande observaties dient zich intussen opnieuw de 
vraag aan of Augustinus’ De ordine als een protreptisch geschrift moet wor-
den beschouwd en welke plaats exercitatio mentis hierin heeft.

64.  De ordine I.2: ‘Dat is het nu precies wat minder onderlegde mensen overkomt die met 
hun zwakke geest de alles omvattende onderlinge afstemming en harmonie van de 
dingen niet kunnen overzien en tot voorwerp van beschouwing maken: als iets hen 
pijnlijk treft omdat het voor hun bevattingsvermogen te groot is, dan nemen zij aan 
dat in de natuur een grote en lelijke wanorde heerst.’ 
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 Het protreptische genre richt zich uitdrukkelijk tot groepen of indivi-
duen die (nog) niet tot de beoogde denk- en levensstijl zijn overgegaan. 
Parenese is daarentegen een exhortatief genre gericht tot gelijkdenkenden. 
Het protreptische genre kan veeleer als onderdeel van apologetiek gezien 
worden met als doel een conversio te bewerkstelligen bij de lezer.65 Op grond 
hiervan zou het niet verbazingwekkend zijn als Augustinus van dit geaccep-
teerde literaire genre gebruikmaakte.66 
 Dàt Augustinus dit genre bij het schrijven van zijn Confessiones voor ogen 
moet hebben gehad, is bepleit door verschillende auteurs. Hieruit bleek dat 
Augustinus met dit genre een bekering beoogde die niet louter het imma-
nente menselijke geluk nastreefde, maar een bekering tot het christendom 
waarin vooral het geloof in Gods incarnatie en de verzoenende kruisdood 
van Christus een centrale rol heeft.67 
 Als specifieke kenmerken van het protreptische genre worden genoemd 
de combinatie van exemplarisch autobiografisch materiaal met wijsgerige 
discussie en uitleg. De vorm ervan wordt bepaald door het beoogde lezers-
publiek.68 De argumentatielijn van de dialoog vertoont een soortgelijke op-
bouw: het negatief afschilderen en weerleggen van de positie van rivaliseren-
de groeperingen en het onderbouwen van de eigen positie van de auteur met 
argumenten. Deze wordt eventueel gevolgd door een oproep aan de lezer om 
op grond van deze protreptische argumentatie zijn levensstijl te veranderen: 
conversio.69

Voornoemde observaties lijken een protreptische lezing van De ordine te on-
dersteunen. De volgende argumenten kunnen hiervoor worden aangevoerd.
 Ten eerste de toepassing van de retorische figuur van de oratio perpetua. 
Deze blijft bij de lezer werkzaam na de beëindiging van de lezing van De 
ordine. Protreptische geschriften verwijzen veelal boven zichzelf uit naar hun 

65.  Voor een overzicht van geschiedenis en ontwikkeling van het protreptische en pa-
renetische genre zie M. Jordan, ‘Ancient Philosophic Protreptic and the Problem of 
Persuasive Genres.’ in: Rhetorica 4(1986) 309-33 en: A. Kotzé, Augustine’s Confessions. 
Communicative Purpose and Audience. (Leiden 2004), met name 52-85. 

66.  Bv. Justinus’ Dialoog met Trypho, Cyprianus’ Ad Donatum en Hilarius’ De Trinitate, 
Clemens van Alexandrië’s Protrepticus.

67.  Kotzé o.c. 109 en 160; J. Brachtendorf, Augustine’s Confessiones. (Darmstadt 2005) 
290-303.

68.  Kotzé 66-73. 
69.  Ibid. 60 en Jordan o.c. 309.
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doel, de bekering tot de wijsheid. Daarom lijkt een protreptisch werk niet 
tot een definitief einde te komen. De toepassing van de retorische figuur van 
de oratio perpetua in een dominerende structuur van rede en autoriteit lijkt 
daarom een aanwijzing dat De ordine tot het protreptische genre gerekend 
kan worden.70 Het genre van de parenese lijkt in het geval van De ordine min-
der in aanmerking te komen: parenese beperkt zich doorgaans tot exhortatie 
en affirmatie van een groep gelijkgezinden. Protreptiek beoogt een gedrags-
verandering bij mensen die nog niet voor het standpunt gewonnen zijn.71 

Ten tweede is er Augustinus’ beoogde gehoor en lezerspubliek. Hoewel er 
hier en daar anti-Manicheïsche stellingnamen te beluisteren zijn, is het min-
der waarschijnlijk dat Augustinus een exclusief Manicheïsch lezerspubliek 
voor ogen had in De ordine. Gezien de veeleisende thematiek van de theo-
dicee is het waarschijnlijker dat Augustinus zich richtte op een intellectueel 
gevormd lezerspubliek uit de maatschappelijke bovenlaag. Tevens beoogde 
hij hiermee het wijsgerige discours te openen voor een grotere groep (min-
der geschoolde) mensen door introductie van de meer egalitaire weg van 
het geloof. Hij doorbrak hiermee een overwegend op het individu gerichte 
ethiek door de introductie van een meer communautair (caritas) gerichte 
duiding van exercitatio mentis. Een protreptisch geschrift van deze vorm en 
strekking lijkt zinvol wanneer het tot een intellectuele bovenlaag van de 
samenleving is gericht. 

Ten derde is er de wijze waarop Augustinus zich enerzijds aan het discours 
rondom de disciplinae conformeerde door gebruik te maken van Varro als 
bron, en anderzijds een eigen accent aanbracht door de bespreking van de 
disciplinae in te kaderen in de structuur van rede en autoriteit. Augustinus 
komt zijn lezers tegemoet door gebruik te maken van voor hen vertrouwde 
ideeën en concepten. Hij wendt deze op slimme wijze aan in de weerleg-
ging van de posities van opponenten.72 Tevens relativeert Augustinus intel-
lectuele hoogmoed door als alternatief op de weg van het geloof te wijzen. 
Hij waardeert de disciplinae grotendeels ook als instrument tot innerlijke 
reiniging en waarmee een levensordening verworven kan worden door de 

70.  Ibid. 332.
71.  Ibid. 329 en Kotzé 58: ‘protreptic aims to change both the world view and the con-

duct of the addressee, while paraenetic presupposes a shared world view and aims 
only at improving the conduct of its audience.’ 

72.  Bijvoorbeeld het verdwijnen van astrologie. 
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discipline van het studeren. Deze correctie op functie en plaats van de exer-
citatio mentis is goed verenigbaar met doelstelling en vorm van een protrep-
tische geschrift. 

De voor protreptiek kenmerkende combinatie van autobiografische aspecten 
en wijsgerige discussie en uitleg komt in De ordine vooral tot uiting in wijze 
waarop Augustinus aan Zenobius uitleg geeft over zijn keuze om zijn profes-
soraat op te geven en zich aan de wijsheid te wijden. Augustinus laat zien dat 
Gods voorzienigheid op deze wijze werkzaam is in zijn eigen leven en spoort 
zo zijn gehoor aan om de wisselvalligheden van het eigen leven als teken van 
Gods werkzaamheid te beschouwen. Deze doelstelling is goed verenigbaar 
met het pedagogische concept van oefening en van protreptiek. 

Ik vat samen: het literaire genre van de protreptiek is door zijn diversiteit in verschij-
ningsvormen niet eenduidig te definiëren naar structuur en inhoud, maar wordt 
doorgaans bepaald door de communicatieve intentie ervan: nl. door de levenswijze 
van groepen of individuen in belangrijke mate te beïnvloeden.73 De literaire tech-
nieken die de auteur toepast om dit te bewerkstelligen hangen af van de beoogde 
doelgroep en van de relatie tussen de auteur en zijn doelgroep. De auteur beoogde 
bij de lezer een verandering van leven en denken te bewerkstelligen en hem ertoe 
te bewegen zijn leven voortaan in dienst van de wijsheid en de filosofie te stellen. 
 Augustinus lijkt zijn intellectuele tijdgenoten te willen aansporen om zich 
naar zijn voorbeeld aan een christelijke filosofie te willen wijden. Enerzijds 
nam deze christelijke filosofie enige afstand van de omringende intellectuele 
wereld. De inhoud werd bepaald door het hermeneutisch kader van de regu-
la fidei en de Bijbel, ook al had Augustinus het doopsel nog niet ontvangen. 
Anderzijds maakte Augustinus op ruimhartige wijze gebruik van concepten 
ontleend aan dezelfde traditie en omgeving. Waarschijnlijk betreft het hier 
dezelfde protreptische traditie waarin exercitatio mentis als pedagogische en 
retorische praktijk een zinvolle plaats en functie had. 

4. epistemologisch-theologisch niveau

4.1 Disciplinae 
Zoals eerder vermeld in paragraaf 3.1 is Augustinus’ bespreking van de ordo 
studiorum ingekaderd door een discussie over de verhouding tussen de rede 

73.  M. Jordan, o.c. 327-33.
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en van de auctoritas van het geloof. Deze bespreking betrof de literaire com-
positie van De ordine. Augustinus’ introductie van de weg van geloof en gezag 
in zijn klassiek georiënteerd vormingsideaal heeft echter ook consequenties 
voor zijn visie op plaats en functie van exercitatio mentis. We onderzoeken dit 
in het vervolg door achtereenvolgens de relatie tussen de disciplinae en gezag 
te bestuderen, vervolgens Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis in zijn 
reflectie op schepping en providentia, en tenslotte de functie van deugden in 
de exercitatio mentis.
 Karakteristiek voor Augustinus is dat hij zijn betoog over rede en gezag 
begint met concrete aanwijzingen aan zijn studenten voor een geordend 
studieus leven. Wanneer hij overgaat tot daadwerkelijke bespreking van de 
verschillende disciplinae, wijst hij zijn gehoor erop dat de weg van de autori-
teit de student kan leren de zintuiglijke indrukken te overstijgen. (sensibilibus 
signis transcendit) Doel hiervan is te komen tot het bereik van het verstand. 
(ad intellectum jubet evolare)74 Bijzonder is dat niet langer geestelijke zuivering 
door intellectuele training bepalend was voor het verloop van de geestelijke 
weg, maar een gemeenschappelijke geestelijke leer. Augustinus doelt hier op 
de auctoritas divina in onderscheid met de auctoritas humana. De laatste wordt 
feilbaar genoemd. Deze auctoritas divina komt tot expressie in een heilige leer 
(sacris); de inwijding in de geheimen hiervan heeft een reinigende uitwer-
king. (mysteriorum auctoritate purgatur)

‘Dat alles wordt ons door de heilige leer waarin wij worden ingewijd gelei-
delijk en krachtig bijgebracht en daardoor wordt het leven van goede men-
sen vanzelf gereinigd, niet dank zij de omwegen van discussies, maar dank 
zij het gezag van de mysteries.’75

Wat deze sacris precies behelst wordt op dat moment niet nader gepreciseerd 
door Augustinus, maar blijkt aan het einde van De ordine de regula fidei van 
het christelijk geloof te zijn. Met de disputationum ambagibus lijkt Augustinus 
terug te verwijzen naar de geleerde discussies die tussen hemzelf, Licentius 
en Trygetius hebben plaatsgevonden rondom het thema van de plaats van 
het kwade in de kosmos. Met deze bemerking maakt Augustinus duidelijk 

74.  De ordine II.27.
75.  De ordine II.27: Doceat enim oportet et factis potestatem suam et humilitate clementiam 

et praeceptione naturam, quae omnia sacris, quibus initiamur, secretius firmiusque traduntur, 
in quibus bonorum uita facillime non disputationum ambagibus sed mysteriorum auctoritate 
purgatur.
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dat de heilige leer uiteindelijk effectiever is dan het wetenschappelijk dis-
puut. Tevens wijst Augustinus vooruit naar exercitatio mentis zoals toegeschre-
ven werd aan de studie van de disciplinae. Deze gaat immers gepaard met 
herhalingen, omwegen en discussies.76 In de optiek van Augustinus is de 
oorzaak van de reiniging niet louter de intellectuele vorming. Zij is toe te 
schrijven aan de inwijding door de auctoritas divina. De bespreking van de 
disciplinae, die als topos in een werk dat menselijke vorming en ontwikkeling 
behandelt niet kan ontbreken, wordt door Augustinus ten opzichte van zijn 
filosofische voorgangers in een kader van deze auctoritas divina geplaatst en 
verbreed door een ecclesiologische dimensie die in de verwijzing naar de 
mysteriorum auctoritatis tot uiting komt. 
 Het topos van de disciplinae als gradus naar de wijsheid, en dus ook als exer-
citatio mentis, wordt door Augustinus op deze wijze in verband gebracht met 
mystagogie: een dieper ingevoerd worden in de geheimen door de auctoritas 
divina.77 Het leven in de praktijk van de sacra en de mysteriorum auctoritate 
vormen de oefening en de training die de christen moet ondergaan. 
 Vorming en training van het intellect maken – getuige de prominente 
plaats die Augustinus aan de disciplinae toekent – deel uit van deze weg. 
Voorafgaande aan de bespreking van de disciplinae maakt Augustinus met een 
neoplatoons thema duidelijk dat de conditio humana van de rede bepaald is 
door de indrukken van de zintuigen en dat het daardoor moeilijk is tot de 
eenheid van zichzelf terug te keren. (redire in semetipsum difficile est) 
 De weg die Augustinus zijn studenten aanreikt is een terugtocht via de 
zintuigen en de redelijkheid (ordo rerum) naar zelfkennis (ziel) en naar God. 
(oorsprong) De schepping is immers rationabile, gemaakt volgens redelijke 
principes. De redelijke vermogens kunnen de student helpen te onderschei-
den en te verbinden. Langs deze weg kan hij of zij terugkeren naar zichzelf 
en naar God, maar slechts onder leiding van mysteriorum auctoritatis. 
 Gezien het feit dat Augustinus op het moment dat hij De ordine schreef, 
niet zelf gedoopt was, en dus niet ingewijd in de sacramenten-mysteries, 
is het onwaarschijnlijk dat de mysteriorum auctoritate in de richting van sa-
cramentele mystagogie wijst. Eerder is het waarschijnlijk dat Augustinus 

76.  De ordine II.35-44.
77.  Voor verdere uitwerking van dit aspect zie M. Claes, ‘Exercitatio mentis and its Function 

in Mystagogy. Opening up the Individual for Exercises in Communal Thinking and 
Living.’ in: The Mystagogy of the Church Fathers, First International Centre for Patristic 
Research Conference, Utrecht 18-20 May 2011. Publicatie in voorbereiding in Late 
Antique History and Religion. Peeters, Leuven.
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hiermee een (gemeenschappelijke) leer, het geloof en de kerk mee aanduidt, 
de regula fidei. Als catechumeen beschouwde Augustinus deze laatste even-
zeer als leidend principe. Dat zijn betoog daarnaast gebruik maakt van neo-
platoons en stoïsch gedachtegoed wijst erop dat wijsbegeerte en theologie 
voor hem niet in tegenspraak waren. 

Augustinus blijft ondanks de inkadering in het framework van rede en gezag 
een positieve functie aan de disciplinae toekennen in het vormingsproces. Zo 
stelt hij dat het volgen van de ordo studiorum ertoe leidt dat de student wordt 
ingewijd in de wereld van het zelf en die van God:
 ‘Dit is de orde van de studies die tot wijsheid leiden. Door haar te volgen 
wordt iemand geschikt om de orde van de dingen te begrijpen, dat wil zeg-
gen: om twee werelden te leren kennen en de vader zelf van het heelal, over 
wie geen weten in de ziel is, behalve het besef in hoeverre ze geen weet van 
hem heeft.’78

Verder is het volgen zelf ervan datgene wat iemand geschikt maakt tot be-
grip van die twee werelden en minder de inhoud van de disciplinae zelf. 
Augustinus lijkt hier te wijzen naar een ingekaderde toepassing van exercita-
tio mentis, waarbij de studie in eerste aanleg niet is gericht op het verwerven 
van kennis van de disciplinae, maar op het vormende en trainende karakter 
ervan dat de ziel sterker maakt en zuivert. Augustinus staat hier dus dicht bij 
de klassieke notie van exercitatio mentis, maar geeft door de inkadering in de 
rede-gezag discussie een eigen interpretatie van de disciplinae. 

Aan Augustinus’ eigen professie, de retorica, wordt in de behandeling van 
de disciplinae weinig aandacht besteed. Wel heeft de dialectiek een cruciale 
functie, omdat deze het leren zelf als onderwerp heeft (haec docet docere) en 
zo de lezer naar een hoger abstractie-niveau brengt. Deze beschouwingen 
over taal beperken zich tot studie van zaken die grotendeels vergankelijk zijn 
en door Augustinus minder geschikt worden geacht om de student te leiden 
naar schouwing van de res divinae. De getalswetenschappen worden door 
Augustinus hoger ingeschat. De disciplinae vormen trappen (gradus) om tot 
contemplatie te komen, waarbij de rede in de strijd tegen de verstrooidheid 
door de zintuigen wordt ingezet.

78.  De ordine I.47: Hic est ordo studiorum sapientiae, per quem fit quisque idoneus ad intellegen-
dum ordinem rerum, id est ad dinoscendos duos mundos et ipsum parentem uniuersitatis, cuius 
nulla scientia est in anima nisi scire, quomodo eum nesciat. 
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‘Van hier wilde de rede de sprong wagen naar de meest zalige beschouwing 
van de goddelijke zaken zelf, maar om niet naar beneden te vallen, zocht zij 
naar trappen en baande zich een weg via al wat haar eigendom was en via de 
ordening daarin. Want haar verlangen ging uit naar een schoonheid die zij 
alleen en enkelvoudig, zonder de tussenkomst van deze ogen, kan aanschou-
wen. Maar zij vond de zintuigen als een obstakel op haar weg. Dus richtte 
zij even haar kritische blik op de zintuigen zelf die, luid verkondigend dat 
zij in het bezit waren van de waarheid, haar met hun ongelegen komende 
drukte probeerden terug te roepen als zij zich haastte ergens anders heen te 
gaan.’79

Ook disciplinae van het latere quadrivium zijn bij Augustinus gerangschikt 
als een ladder: getallenleer, muziek, geometrie, astronomie, gevolgd door 
filosofie.80 Ondanks het feit dat Varro negen disciplinae kende – voornoemde 
aangevuld met geneeskunde en architectuur- week Augustinus’ behandeling 
van disciplinae niet sterk af van het Varronische discours hieromtrent.81 
 Deze graduele verdeling is een eigenschap die Augustinus’ behandeling 
van de disciplinae het karakter van een oefening geeft. Een oefening leidt 
immers de student in stappen tot een door de docent bepaald doel. Deze 
ladderfiguur zal door Augustinus in zijn andere werken op verschillende 
wijzen worden toegepast. Daarbij valt op dat Augustinus’ perspectief gelei-
delijk aan verandering onderhevig is wanneer hij de astronomie/astrologie 
achterwege laat en de disciplinae in toenemende mate ten dienste van een 
Bijbelse hermeneutiek stelt.82 De klassieke notie van exercitatio mentis wordt 

79.  De ordine II.39: Hinc se illa ratio ad ipsarum diuinarum rerum beatissimam contemplationem 
rapere uoluit. Sed ne de alto caderet, quaesiuit gradus atque ipsa sibi uiam per suas possessiones 
ordinemque molita est. Desiderabat enim pulchritudinem, quam sola et simplex posset sine istis 
oculis intueri; inpediebatur a sensibus. Itaque in eos ipsos paululum aciem torsit, qui ueritatem 
sese habere clamantes festinantem ad alia pergere inportuno strepitu reuocabant. 

80.  De ordine II.36-42.
81.  Ondanks Ilsetraut Hadot’s argumenten tegen een doorslaggevende invloed van 

Varro’s Disciplinarum libri in Augustinus’ denken over de disciplinae, lijkt Danuta 
Shanzer overtuigende argumenten vóór een sterke Varronische invloed aan te dra-
gen. Zie D. Shanzer, ‘Augustine’s Disciplines: Silunt diutius Musae Varronis?’ in K. 
Pollmann/M. Vessey (eds), Augustine and the Disciplines. From Cassiciacum to Confessions 
(Oxford 2005) 69-112; I. Hadot, Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique. 
(Paris 1984).

82.  Zie D. Shanzer, o.c. 72 en Karla Pollman’s bespreking van De doctrina christiana II.7.9-
11, waarbij de treden van de trap worden geduid met behulp van de bijbelse werken 
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door Augustinus gecontextualiseerd en in dienst gesteld van een christelijke 
stem in het intellectuele debat. 

Karakteristiek voor de denkwijze van Augustinus is dat hij na dit exposé 
over de disciplinae en intellectuele training deze ook in zeker opzicht relati-
veert door op te merken dat deze weg slechts vruchtbaar is voor hem ‘die 
een goed verstand heeft, en die door het voorrecht van zijn leeftijd of van 
andere gunstige omstandigheden over veel vrije tijd beschikt’. 
 Dat Augustinus hiermee daadwerkelijk lijkt te refereren aan een minder 
geschoolde maatschappelijke laag blijkt wanneer aan Monnica een meer di-
recte kennis wordt toegeschreven die vergeleken wordt met de superioriteit 
van de ziel ten opzichte van het lichaam. 

‘Maar u hebt geen al te hoge dunk van deze dingen, omdat zij in uw ogen 
kinderachtig zijn of omdat zij u niet aangaan. U kent intussen de bijna god-
delijke kracht en aard van de grammatica zo goed, dat u de indruk wekt u 
de ziel ervan eigen gemaakt te hebben en het lichaam te hebben overgelaten 
aan de geleerden.’83

Karakteristiek voor de wijze waarop Augustinus exercitatio mentis toepast in De 
ordine is dat deze wordt ingekaderd in een discussie over rede en autoriteit. In 
de opinie van Augustinus gaat de weg van het gezag in de tijd vooraf aan de 
vorming van het intellect. Dit opent tevens de weg voor christenen die niet in 
de omstandigheden verkeren om zich aan de studie van de disciplinae te wij-
den. Augustinus opent de weg naar wijsheid en geluk voor een groep mensen 
die eerder geen toegang hiertoe hadden. Tevens is via de weg van het gezag de 
gemeenschap van de kerk op bescheiden wijze aanwezig in De ordine. 
 Bovenstaande wijst erop dat Augustinus het vertrouwde pedagogische 
concept van exercitatio mentis zoals hij dat in de hem omringende intellectu-
ele traditie aantrof wel grotendeels overnam, maar tevens verbreedde en van 
een kader (rede-gezag) voorzag, waardoor exercitatio mentis in toenemende 
mate een communautaire notie zou worden. 

van barmhartigheid uit Mt. 5:3-9. Zie K. Pollman, ‘Augustine’s Hermeneutics as a 
Universal Discipline!?’ in: K. Pollmann/M. Vessey (eds), Augustine and the Disciplines. 
From Cassiciacum to Confessions (Oxford 2005), 206-231, m.n. 224-31. 

83.  De ordine II.45: Sed tu contemptis istis uel puerilibus rebus uel ad te non pertinentibus ita 
grammaticae paene diuinam uim naturamque cognosces, ut eius animam tenuisse, corpus diser-
tis reliquisse uidearis. 
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4.2 Per corporalia ad incorporalia 
Nadat we hebben stilgestaan bij de relatie tussen exercitato mentis en de aucto-
ritas concentreren we ons op een andere vorm van oefening: de training om 
met de zintuigen als uitgangspunt (schepping) te reflecteren over incorporalia 
en providentia. 

Augustinus’ houding ten opzichte van de sensibilia lijkt ambivalent: ener-
zijds bepleit hij een concentratie op de eenheid binnen het zelf, anderzijds 
plaatst hij doelbewust het uitgangspunt van de exercitatio mentis in de waar-
neming van de ordening in de natuur. Dit blijkt onder meer uit de setting 
waarin Augustinus het nachtelijke gesprek met Licentius laat beginnen: de 
verwondering over de ordo naturae als aanleiding tot de beoefening van de 
wijsbegeerte. 

‘Ik lag dus, zoals ik zei, wakker, toen plotseling het geluid van het water dat 
achter baden voorbijstroomde, mijn oor trof en meer dan gebruikelijk mijn 
aandacht trok. Het kwam mij heel wonderlijk voor dat hetzelfde water bij 
het neerkomen op de keien de ene keer een helderder geluid produceerde 
en de andere keer wat doffer klonk. Ik begon mij af te vragen wat daarvan 
de oorzaak kon zijn. Ik moet bekennen dat mij niets wilde invallen, totdat 
Licentius met een klap op het hout de muizen wegjoeg waar hij last van 
had,…’84

Op de achtergrond van deze tekst resoneert het topos van de verwondering 
over de orde van de natuur als impuls tot beoefening van de wijsbegeerte, 
zoals onder meer te vinden is in Plato’s Theaitetos 155d. Deze tekst vindt zijn 
doorwerking o.a. in Cicero’s De natura deorum. In Plato’s Theaitetos wordt 
verwondering over natuur tot intellectuele focus gekozen welke aanzet tot 
filosofie-beoefening. De groei en instandhouding van het (materiële) li-
chaam bij gelijkblijvende identiteit zijn aanleiding voor Theaitetos’ verwon-
dering.85

84.  De ordine I.6: .. ergo, ut dixi, uigilabam, cum ecce aquae sonus pone balneas, quae praeterflu-
ebat, eduxit me in aures et animaduersus est solito adtentius. Mirum admodum mihi uidebatur, 
quod nunc clarius nunc pressius eadem aqua strepebat silicibus inruens. Coepi a me quaerere, 
quaenam causa esset. Fateor, nihil occurebat, cum Licentius lecto suo inportunos percusso iuxta 
lingo sorices terruit…

85.  ‘Dat bewijst, mijn vriend, dat Theodorus niet verkeerd was in zijn oordeel over je na-
tuur. Want dat is nu juist karakteristiek voor de filosoof: het gevoel van ‘verwondering’. 
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 Socrates’ opmerking over verwondering als impuls tot filosofie-beoe-
fening wordt gemaakt in een discussie over de waarneming. Socrates prijst 
Theaitetos omdat hij niet, zoals sommige anderen, blijft steken in wat ‘met 
beide handen te grijpen is en door zintuigen waarneembaar is, maar verder 
reikt naar wat onzichtbaar is.’ 
 Augustinus lijkt met zijn keuze om de zintuiglijke wereld uitdrukke-
lijk als uitgangspunt te nemen, zijn gehoor en lezers uit te nodigen zich te 
trainen om de materiële wereld en haar wisselvalligheden te gaan zien als 
het werkterrein van Gods voorzienigheid en ordening. Hiermee neemt hij 
stelling tegen een dualistische Manicheïsche positie, die immers de weg per 
corporalia ad incorporalia niet erkenden. 

Het thema van de verwondering wordt door Augustinus verder uitgewerkt 
in de dialoog met Licentius waarbij Augustinus het gesprek in stappen (exer-
citatio mentis!) naar een hoger abstractie-niveau brengt door naar de oor-
sprong van de verwondering te vragen. 

‘Toen zei ik: ‘Je had een goede reden om je niet te verwonderen en binnen 
te blijven, in de buurt van Calliope.’ ‘Ja’, zei hij, ‘maar nu heb jij mij een 
goede reden gegeven om mij te verwonderen.’ ‘Waarover dan?’ zei ik. ‘Over 
het feit dat jij je daarover hebt verwonderd’, zei hij. ‘Maar’, zei ik, ‘waar komt 
dan gewoonlijk de verwondering vandaan, of wat is anders de bron van deze 
verkeerde aandoening, dan iets waaraan wij niet kunnen wennen en wat 
buiten de duidelijke oorzaak om gebeurt?’86

Augustinus lijkt door de keuze van de zintuigen als startpunt van het vor-
mingsproces te verwijzen naar een centraal thema in zijn kosmologie: de 
creatio ex nihilo. Hiermee neemt hij stelling tegen een Manicheïsche kosmo-
logie. Augustinus’ visie lijkt in onderscheid met de laatste eerder geïnspireerd 

Er is inderdaad geen ander begin van filosofie van dit. Hij die Iris tot dochter van 
Thaumas proclameerde, was blijkbaar geen slecht genealoog.’.. Theaitetos 155d; vert. 
X. de Win. Plato brengt Thaumas (Hesiodus Theogonie 265f) ethymologisch met 
thaumazein (verwonderen) in verband.

86.  De ordine I.8 Tum interposito modico silentio: Merito, inquam, tu nihil miraberis et apud 
Calliopam te intus tenebas. Merito, inquit ille, sed modo plane dedisti mihi magnum mirari. 
Quidnam hoc est? inquam. Quod tu, inquit, ista miratus es. Vnde enim solet, inquam, oboriri 
admiratio aut quae huius uitii mater est nisi res insolita praeter manifestum causarum ordi-
nem?
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op de wijze waarop Plotinus zijn visie op de hiërarchie in de wereldordening 
en de immanente tegenwoordigheid van het goede in de natuur ontvouwt. 
Tegelijkertijd vermijdt Augustinus de suggestie dat Schepper en schepping 
tot elkaar te herleiden zouden zijn.87 

De oefening die Augustinus met zijn studenten uitvoert wijst Augustinus 
naar de concrete werkzaamheid van de providentia in het leer- en vormings-
proces dat ze ondergaan. Augustinus kondigt aan dat God zelf hen zal ‘ge-
leiden op de weg naar de plaats waarheen hij ons opdracht geeft te gaan.’ 
Exercitatio mentis is in dit geval gericht op het maken van de (denk)beweging 
van materieel naar immaterieel, maar is door de werking van de providentia 
in het hier en nu voorzien van een hulp. 
 In onderscheid met een materialistische opvatting over fatum en providen-
tia maakt Augustinus duidelijk dat de christelijke God immaterieel en trans-
cendent is; ‘iemand die heel anders is, die andere verhevene die waarachtig 
is en die de Waarheid zelf is.’88 
 Augustinus’ positie ten opzichte van de schepping als uitgangspunt voor 
wijsgerige reflectie hinkt enigszins op twee gedachten. Enerzijds benadrukt 
hij in polemiek met de Manicheïsche stromingen de epistemologische mo-
gelijkheid om uit de schepping de Schepper (deels) te kennen. Anderzijds 
haast hij zich veelal dit optimisme te relativeren door de andersheid en 
transcendentie van God te benadrukken. 

De toepassing van exercitatio mentis is als training in het eerste deel van De 
ordine sterk verbonden met het leren zien van de werking van de voorzie-
nigheid in het eigen leven. Exercitatio mentis is daarom uitdrukkelijk ver-
bonden aan de weg per corporalia ad incorporalia, niet alleen in de studie van 
de disciplinae, maar vooral ook in het leren herkennen en interpreteren van 

87.  Plotinus Enn. III.2.1.1. Zie ook C. Parma, Pronoia und Providentia. Der Vorsehungsbegriff 
Plotins und Augustins. (Leiden 1971), met name 19-35 en 147-55. C. Parma stelt in 
zijn vergelijkende studie van het voorzienigheids-begrip bij Plotinus en Augustinus 
dat Augustinus kritisch was over aspecten van neo-platoonse opvattingen (verzelf-
standigde ongeschapen wereldziel, reïncarnatie, antropologie) Desondanks schatte 
hij Plotinus’ denken hoog in. Parma karakeriseert Augustinus in zijn denken over 
providentia als Platoons. Daarbij valt op dat Augustinus ten opzichte van Plotinus 
sterker het onderscheid accentueert tussen Schepper en schepsel en tussen goed en 
kwaad. 

88.  De ordine I.10.

Claes PE.indd   58 23-11-2011   22:40:03



[ 59 ]

de werking van de providentia. Augustinus richt zich hiermee zowel tot een 
Manicheïsch lezerspubliek als tot een intellectueel geschoold lezerspubliek, 
waaronder materialistische opvattingen over kosmologie gangbaar waren. 
Exercitatio mentis wordt met betrekking tot de lezer vooral toegepast als een 
onderdeel van het transformatieve vormingsproces. 

4.3 Deugden 
Als laatste onderzoeken we de wijze waarop Augustinus in De ordine aan de 
training van deugden een functie toekent in zijn pedagogie. Hierin valt op 
dat Augustinus tamelijk concreet is in zijn aanwijzingen en nadruk legt op 
orthopraxie. Deugdzaamheid is in De ordine vooral een oefening in matig-
heid.89 De training heeft tot doel om met hulp van de (uitwendige) ordening 
in het eigen leven te komen tot het ontdekken van een innerlijke, verborgen 
ordo. Het ontdekken ervan impliceert tevens een werkelijke verandering 
van levensstijl, een conversio.90 Augustinus beperkt zich daarom ook niet tot 
abstracte beschouwingen over deugden, maar geeft concrete adviezen aan 
zijn studenten: 

‘Dus moeten jonge mensen die zich daarop toeleggen, zo leven dat zij zich 
onthouden van erotische affaires, van de verleidingen van eten en drinken, 
van overmatige lichaamscultuur en overdreven zorg voor het uiterlijk, van 
zinloos bezig zijn met spelletjes, van de afstompende werking van slaap en 
luiheid, van wedijver, laster en nijd, van eerzuchtig streven naar ambten en 
machtsposities en zelfs van een onbeheerst verlangen naar roem.’91

Het valt op dat het hier vooral adviezen betreft die te herleiden zijn tot een 
gematigd en geordend leven. Exercitatio mentis is in deze toepassing door 
Augustinus geen louter intellectuele aangelegenheid. Het is een praktische 
oefening in het vinden van orde in het eigen leven. 

89.  We zien Augustinus in De beata vita op een meer theoretische wijze reflecteren over 
de matigheid wanneer hij door introductie van de begrippen summus modus en vita 
beata de deugdbeleving in het dagelijks leven verbindt met de intelligibele wereld. 
Zie hoofdstuk II.2.4.2; De beata vita IV.35.

90.  Zie ook Touboulic (2004) o.c. 523-36.
91.  De ordine II.25 Adulescentibus ergo studiosis eius ita uiuendum est, ut a ueneriis rebus, ab 

inlecebris uentris et gutturis, ab inmodesto corporis cultu et ornatu, ab inanibus negotiis lu-
dorum ac torpore somni atque pigritiae, ab aemulatione obtrectatione inuidentia, ab honorum 
potestatumque ambitionibus, ab ipsius etiam laudis immodica cupiditate se abstineant ….
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 Naast klassieke deugden als matigheid, noemt Augustinus ook de theolo-
gale deugden. In deze richting wijzen de laatste adviezen die Augustinus aan 
zijn studenten geeft: ‘Zij moeten God eren, aan hem denken en hem zoeken, 
steunend op geloof, hoop en liefde’, en: ‘Zij moeten hun verlangen richten 
op een rustig bestaan, een gestage voortgang in hun intellectuele werk en in 
dat van hun vrienden, en voor zichzelf en al wie zij daarbij kunnen helpen 
op een goede geest en een leven in vrede.’92 
 Anders dan in de Soliloquia (zie hoofdstuk II.3) en De doctrina christiana 
(zie hoofdstuk II.4) maakt de beoefening van de theologale deugden in De 
ordine deel uit van een geordend (matig) leven. Augustinus lijkt er echter 
geen zelfstandige functie in de opgang van de ziel naar de contemplatie aan 
toe te schrijven.93 Religieuze oefeningen, zoals eer bewijzen aan God en het 
zoeken van Hem maken echter wel deel uit van dit geordende leven. Door 
het inoefenen van een uitwendige levensordening wordt de geest gereinigd 
en kan de verborgen ordo in de schepping langzaam worden ontdekt. Zo 
wordt de blik van de student geoefend en krijgt meer begrip voor eenheid 
in de schepping en van zijn afhankelijkheid van de Schepper.

Dezelfde verbinding tussen orthopraxie en transcendentie wordt door 
Augustinus gelegd wanneer hij bijna aan het einde van De ordine spreekt 
over het aanschouwen van God: ‘Wie deze schoonheid eenmaal heeft gezien 
– en hij zal haar zien die goed leeft, goed bidt en goed studeert- …’94 

In de optiek van Augustinus leidt een deugdzaam leven de op het uitwen-
dige gerichte ziel naar de ontdekking van Gods ordo en voorzienigheid. 
Hiermee staat hij in een stoïsche traditie. Hij kleurt deze visie op eigen 
wijze in door de godsdienstige oefening van het bidden die de mens leert 
dat hij afhankelijk is van zijn Schepper. God is dan zowel langs de intellec-
tuele weg te kennen als langs de weg van het geloof. Evenals het eerderge-
noemde aspect van het gezag en de autoriteit als evenwaardige weg naast de 
training van het verstand, opent Augustinus met zijn introductie van bidden 
als onderdeel van een geordend leven een communautaire dimensie van het 
vormingsproces. Deze doorbreekt de gerichtheid op individuele progressie 
en stelt gemeenschap centraal.

92.  De ordine II.25.
93.  Solilolquia I.1.3 en I.1.5. 
94.  De ordine II.51.
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Rede, religie en deugdzaam leven zijn voor Augustinus onmisbare aspecten 
van een goed leven. Hij staat hiermee in een traditie waarin wijsheid niet een 
louter intellectuele wijsheid was maar verbonden is met de praktijk van het 
leven van alledag.95 Het ontdekken en trainen in aanbrengen van ordening 
hierin verscherpen de blik op de werkzaamheid van God in het eigen leven. 
Ze leren hem de eigen plaats van de mens in de kosmos te ontdekken. De 
oefening in het ontdekken van de verborgen ordo is in de praktijk veelal een 
oefening in matigheid en geordendheid. Voor Augustinus was het klaarblijke-
lijk al ten tijde van het schrijven van De ordine vanzelfsprekend dat een religi-
euze houding en de acceptatie van het gezag van Christus en de kerk hiervan 
deel uitmaken. Het zegt ons iets over de wijze waarop hij zijn catechume-
naat beleefde. Het laatste was voor hem klaarblijkelijk niet in tegenspraak 
met wijsgerige reflectie over thema’s als providentia en ordo. De inoefening en 
beoefening van de deugden vloeit bij Augustinus moeiteloos over in de op 
het intellect gerichte exercitatio mentis. Hij beleefde dit waarschijnlijk naar de 
uiterlijkheid in verbondenheid met het ideaal van het otium philosophandi.96 
Tevens presenteert Augustinus de deugdbeoefening in een gelovig kader als 
een alternatieve weg voor niet-geschoolde christenen. Deze doelstelling zou 
goed kunnen passen bij een door Augustinus beoogd lezerspubliek uit de 
kringen van de eigenaar van het Cassiciacum landgoed waar hij verbleef. 

5. discussie en conclusie 
In het bovenstaande betoog hebben we gezien dat de typisch eigen augus-
tijnse inkleuring van het discours in De ordine in belangrijke mate bepaald 
wordt door een rede-gezag structuur. Dit geldt de wijze waarop Augustinus 
de bespreking van de disciplinae inkadert in deze structuur. (II.30-34 en 
II.45) We treffen deze structuur ook aan in de manier waarop Augustinus de 
opgaande weg van de ziel toegankelijk maakt voor een grotere groep van 
minder geschoolden. 
 Exercitatio mentis is hierdoor minder eenzijdig gericht op de ontwikke-
ling van het intellect. Juist de minder geschoolde gelovige (Monnica) heeft 

95.  Over wijsheid zie ook R. Wilken, ‘Wisdom and Philosophy in Early Christianity.’ in: 
Aspects of Wisdom in Judaism and Early Christianity (Notre Dame 1975) 143-68, m.n. 
143-4 en 158-65. 

96.  T. van Bavel, ‘The Influence of Cicero’s Ideal of Friendship on Augustine.’ in: 
Augustiniana Traiectina. Communications présentées au Colloque International d’Utrecht 13-
14 novembre 1986. eds. J. den Boeft/J. van Oort. (Paris 1987) 59-72. en I. Hadot, 
‘Amicitia’ in: Augustinus Lexikon ed. P.C. Mayer, (Basel 1994) cc 287-93. 
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een belangrijk aandeel in de training van de geleerde dichter Licentius. Dat 
desondanks de oefening van het intellect niet wordt geschuwd blijkt uit de 
complexe wijsgerige thema’s die Augustinus met zijn gehoor bespreekt: pro-
videntia, disciplinae, etc. Wel opent Augustinus de mogelijkheid van een geeste-
lijke opgang voor een andere groep mensen en geeft tegelijkertijd deze gro-
tere gemeenschap (kerk) een stem in de vorming van de intellectuelen. Dit 
laatste blijkt in I.29, wanneer Augustinus, Trygetius en Licentius discussiëren 
over Gods actieve ordening van de kosmos. Augustinus noemt daar Christus 
expliciet als Zoon van God en stelt dat Hij werkelijk God is. Training is in 
deze optiek niet langer een inspanning van een student, maar omvat ook het 
leren accepteren en integreren van denken en geloven in een gemeenschap. 
Menselijke inspanning en goddelijk initiatief werken samen.97

We hebben onze analyse ter wille van de helderheid gescheiden in een retorisch 
en een epistemologisch/theologisch-niveau. In de analyse van het retorische niveau 
sprong vooral naar voren dat Augustinus op ingenieuze wijze gebruik maakt van 
retorische techniek om de verhouding tussen intellect en geloof te verduidelijken. 
 Deze rede-gezag structuur (§ 3.1) wordt versterkt door de toepassing van 
de oratio perpetua-figuur vanaf II.30. Hierdoor versterkt Augustinus de indruk 
dat het laatste deel van zijn betoog niet ter discussie staat, maar als vrucht 
van gemeenschappelijk denken en geloven geaccepteerd dient te worden. 
Hiermee staat Augustinus enerzijds in de traditie van wijsgerige scholen, 
maar voegde er anderzijds een eigen accent aan toe door het accent te leggen 
op een leven in gemeenschap en vriendschap.98 Het concept exercitatio mentis 
wordt door Augustinus niet langer alleen toegepast op het individu, maar 
toegepast op een gemeenschappelijk geordend leven in dienst van het zoeken 
en beleven van de wijsheid. Voor Augustinus persoonlijk gold dat hij zich als 
catechumeen ook verbonden wist met een kerkelijke gemeenschap. 

97.  We ontmoeten dezelfde thematiek in zijn deugdbehandeling, waar deugden zowel te 
realiseren (oefen)opgaven zijn, als wijze waarop God de mens tegemoet komt in zijn 
dagelijks leven. (caritas) Augustinus werkt dit thema uit in het begrip congruentia. Zie 
hoofdstuk II.2.4.3; II.3.5 en II.4.6.2. 

98.  Ook bv. epicureïsche scholen kenden de gewoonte om hun pupillen gemeen-
schappelijk gedachtegoed te laten memoriseren. Zie Sorabji, Emotion and Peace of 
Mind. (Oxford 2000) 237, en Nussbaum (1994) o.c. 40. Voor de receptie van het 
Ciceroniaanse vriendschapsideaal door Augustinus, zie T. van Bavel, ‘The Influence of 
Cicero’s Ideal of Friendship on Augustine.’ in: Augustiniana Traiectina. Communications 
présentées au Colloque International d’Utrecht 13-14 novembre 1986. eds. J. den Boeft/J. 
van Oort. (Paris 1987) 59-72. 
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 De analyse van opdracht en opening liet zien dat Augustinus zich in De or-
dine richtte op intellectuelen en mogelijke aanhangers van het Manicheïsme.99 
Exercitatio mentis werd door Augustinus toegepast om zijn studenten en de 
lezer te laten nadenken over voorzienigheid en hun eigen plaats in de god-
delijke ordo. We zagen dat Augustinus daarbij zowel Manicheïsche als mate-
rialistische ideeën over voorzienigheid bestreed. Tenslotte stonden we stil bij 
de vraag of er argumenten zijn om De ordine als een protreptisch geschrift te 
beschouwen. 

We stellen nogmaals de vraag naar het belang van het retorische genre van 
de protreptiek voor het begrip van De ordine. Als argumenten vóór een pro-
treptische duiding van De ordine zijn te noemen:

 a.  Augustinus’ gebruik van de oratio perpetua-figuur. Hiermee laat 
Augustinus het werk over zichzelf heen wijzen naar het transformatie-
ve aspect van het lezen van De ordine: de consequenties die de conversio 
van de lezer zal hebben voor zijn dagelijks leven. 

 b.  het door Augustinus beoogde lezerspubliek. Dit bestond waarschijnlijk 
uit geschoolde mensen uit de culturele bovenlaag met belangstelling 

99.  De veelzijdige studie van Anne-Isabelle Bouton-Touboulic signaleert niet het anti-
Manicheïsche aspect van de protreptische beweging aan het begin van De ordine. 
Mogelijk is dit een gevolg van de sterk systematische en thematische oriëntatie van 
haar studie. Door deze aanpak komt de interne dynamiek van afzonderlijke wer-
ken minder tot zijn recht en zijn ontwikkelingen in het denken van Augustinus 
minder zichtbaar. Wel wordt in haar studie de vervlechting van het ordo-begrip met 
Augustinus’ denken over schepping, voorzienigheid, vrijheid, kwaad en levensorde-
ning zichtbaar. Zie ook de recensie van de studie van Touboulic, M. Bilagher, G. de 
Boot, P. van Geest. ‘The Procrustean bed of the ordo. Comments on Anne-Isabelle 
Touboulic., L’ordre caché. La notion de l’ordre chez saint Augustin., in: Augustiniana 
59(2009)173-82. Ook Catherine Coneybeare legt in The Irrational Augustine eerder 
de nadruk op Augustinus’ biografische ‘liminal situation’ dan op het protreptische 
karakter van De ordine. Carol Harrison’s these dat thema’s als schepping, genade, etc. 
al in Augustinus’ vroege werk aanwezig zijn wordt door bovenstaande bevestigd. Wel 
valt op dat Augustinus deze thema’s eerder met behulp van een wijsgerig idioom 
bespreekt. Dit zou vanuit een protreptische doelstelling verklaarbaar zijn: Augustinus 
spreekt op deze wijze de ‘taal’ van zijn beoogd publiek. Voor een gedetailleerde be-
spreking van Augustinus’ verhouding tot Manicheïsche kosmologie in zijn vroege 
werk zie ook H. Drecoll, Die Entstehung der Gnadenlehre Augustins. (Tübingen 1999) 
o.a. 73-7 en 171-186.
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voor wijsgerige vraagstukken. Hieronder Manicheeërs, maar ook scep-
tici, platonisten en aanhangers van stoïsche theorieën. 

 c.  Augustinus maakt gebruik van denkbeelden die vertrouwd zijn voor 
zijn beoogd lezerspubliek, maar geeft deze een eigen inkleuring en 
functie in zijn discours. (bijvoorbeeld contextualisering van disciplinae; 
het belang van gemeenschap in deugdbeleving)

 d.  combinatie van autobiografisch exemplarisch materiaal en wijsgerige 
discussie. 

Het doel van Augustinus bestaat eruit een bekering van zijn lezerspubliek 
tot het christendom te stimuleren. Deze doelstelling is zeer goed verenigbaar 
met het protreptische genre. Augustinus’ presentatie van het christendom 
als een volwaardige filosofie is evenzeer te verenigen met het principe van 
exercitatio mentis. Juist omdat in veel wijsgerige scholen wijsheid orthopraxie 
impliceerde, nam oefening en training een belangrijke plaats in binnen het 
wijsgerige debat. Daarom lijkt het voor de hand liggend dat Augustinus 
in zijn discours afstand nam van bepaalde aspecten van het wijsgerige dis-
cours (materialistische kosmologie, intellectuele overmoed) Anderzijds wijst 
Augustinus’ toepassing van de praktijk van exercitatio mentis erop dat hij als 
pedagoog in de traditie van de laat-antieke oudheid stond. 

Onze analyse van de epistemologische en theologische tekstlaag richtte zich 
in eerste aanleg op plaats en functie van de disciplinae in de vorming. (§ 4.1) 
Hierbij viel op dat Augustinus het startpunt van vorming en ontwikkeling 
in de wereld van de zintuigen kiest. De studie (II.48-50) kan helpen de 
inkerende beweging in zichzelf te maken. (redire in semetipsum) Deze bewe-
ging kan slechts gemaakt worden onder leiding van mysteriorum auctoritate.100 
Augustinus ressorteert de training van het intellect onder de alomvattende 
autoriteit van het mysterie. Hoewel het woord gratia in deze context niet 
wordt gebruikt, suggereert Augustinus hierdoor wel een vorm van persoon-
lijke afhankelijkheid van een scheppende God die de mens tegemoet komt. 
 Voor de beschrijving van de studie van de disciplinae en de hieraan ge-
relateerde klassieke notie van exercitatio mentis lijkt Augustinus vooral zijn 
voorganger Varro te volgen en deze van een eigen interpretatie te voor-
zien: hij behandelt de disciplinae in het kader van een discussie over auto-
riteit en rede.101 We zagen dat Augustinus zich niet beperkt tot abstracte 

100.  De ordine II.27.
101.  Voor een bespreking van Augustinus’ relatie tot Varro in zijn behandeling van de 
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verhandelingen over de wetenschappen. Hij stimuleert zijn studenten ertoe 
een geordend leven te leiden. Vertrekkend vanuit de concrete werkelijkheid 
van een ordo studiorum kan de student per corporalia ad incorporalia geraken. 
Een belangrijke oefening is de werking van de voorzienigheid in het eigen 
leven te leren herkennen. Exercitatio mentis wordt met betrekking tot de lezer 
vooral toegepast als een transformatief onderdeel van het vormingsproces.
 Tenslotte stonden we stil bij de functie van deugden in het vormings-
proces in De ordine. Augustinus wijst erop dat wie deugdzaam leeft ordening 
in zijn leven aanbrengt. Deze brengt de student in contact met de transcen-
dente ordo. Hoewel Augustinus in zijn betoog vooral de beleving van matig-
heid centraal stelt, noemt hij de theologale deugden en stelt bovendien dat 
gebed onderdeel uitmaakt van een geordend christelijk gemeenschapsleven. 
We komen hierop terug in onze bespreking van de deugden in De beata vita: 
hoofdstuk II.2.4.3. 

Met betrekking tot het thema schepping en voorzienigheid kunnen we op 
grond van onze tekstanalyse constateren dat Augustinus in zijn behande-
ling ervan gebruik maakt van exercitatio mentis. Hij leert zijn studenten, en 
over hun hoofden heen de lezer, om de effecten en werkzaamheid van de 
voorzienigheid in het eigen leven te ontdekken. Augustinus maakte hiertoe 
gebruik van wijsgerige motieven zoals verwondering over de natuur en de 
plaats van de mens hierin. Augustinus geeft echter ook concrete adviezen 
aan zijn studenten om via een ordo studiorum en door training in een leven 
volgens de deugd van de matigheid ontvankelijk te worden voor de werk-
zaamheid van ordo in de kosmos. 
 Door het vertrekpunt van zijn argumentatie steeds te kiezen in het con-
crete leven geeft Augustinus niet alleen de schijn van realiteit aan de setting 
van zijn dialoog. Hij biedt zijn studenten en lezer de gelegenheid om de 
denkoefening per corporalia ad incorporalia onder zijn supervisie te voltrekken 
en in te oefenen. Dit wijst erop dat Augustinus stelling neemt tegen stro-
mingen die het accent in hun vorming eerder leggen bij ascese en gnosti-
sche mythologie. 

We keren tenslotte terug naar de definitie van exercitatio mentis zoals verwoord 
door Lewis Ayres en John Cavadini: ‘een training in denken die toenemend 

disciplinae zie D.R. Shanzer, ‘Augustine’s Disciplines: Silunt diutius Musae Varronis?’ 
in K. Pollmann/M. Vessey (eds), Augustine and the Disciplines. From Cassiciacum to 
Confessions (Oxford 2005), 69-112. 
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inwendig en toenemend vrij van beelden is; een geleidelijke intellectuele 
beweging van materieel naar immaterieel die in de grond neoplatoons van 
karakter is.’102 

Opvallend is Lewis Ayres’ nadruk op de toenemende afwezigheid van beel-
den in de oefeningen. We zagen in onze tekstanalyses dat Augustinus in De 
ordine op verschillende niveaus beeldenvrijheid nastreeft in zijn toepassing 
van exercitatio mentis. We wezen op de oefeningen om de werking van de 
providentia in het eigen leven te leren ontdekken. Daarbij springt in het oog 
dat Augustinus zijn startpunt kiest in de concrete eigen situatie en biogra-
fie. Hij voert zijn gehoor mee naar een abstracte en langzaam toenemende 
beeldenvrije reflectie op de kosmische ordo waarin de individuele student is 
opgenomen. In zijn denkoefening over voorzienigheid wijst Augustinus op 
het belang van het eigen leven als objectum materiale. De theodicee, maar ook 
het thema van de verwondering over de natuur zijn een stimulans tot het 
begin van denkoefening over voorzienigheid in het eigen leven.

‘En toch is er niets waarnaar juist de meest begaafde geesten met 
meer gretigheid op zoek zijn en wanneer zij, die als het ware met 
opgeheven hoofd, voor zover dat mogelijk is, de klippen en stormen 
van het leven onder ogen zien, liever iets willen horen en achterha-
len van het antwoord op de vraag hoe het toch mogelijk is dat het 
menselijk bestaan voorwerp is van goddelijke zorg, en dat tegelijk 
overal in menselijke aangelegenheden zoveel volstrekt verkeerds is 
doorgedrongen, dat het niet alleen niet aan een goddelijk bestuur 
toegeschreven lijkt te mogen worden, maar zelfs niet aan dat van 
een willekeurig ondergeschikte, gesteld dat hem een zo grote macht 
werd gegeven.’103

102.  L. Ayres, ‘The Christological Context of the De Trinitate XIII’ in: Augustinian Studies 
29(1998), 111-39, met name 114, ‘a training in modes of thinking increasingly 
interior, and increasingly free from images, a gradual intellectual movement from 
the material to the immaterial, fundamentally Neoplatonic in character’.. Zie ook 
J. Cavadini, ‘The Structure and Intention of Augustine’s De Trinitate’ in: Theological 
Studies 23(1992) 103-23, met name 104-5.

103.  De ordine I.1 Nec tamen quicquam est, quod magis auide expetant quaeque optima ingenia 
magisque audire ac discere studeant, qui scopulos uitae huius et procellas uelut erecto, quantum 
licet, capite inspiciunt, quam quomodo fiat, ut et deus humana curet et tanta in humanis rebus 
peruersitas usque quaque diffusa sit, ut non diuinae sed ne seruili quidem cuipiam procura-
tioni, si ei tanta potestas daretur, tribuenda esse uideatur.
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In Augustinus’ bespreking van de disciplinae zagen we dat hij aan de studie 
ervan een positieve bijdrage toekent aan het vormingsproces. Tegelijk brengt 
hij eigen accenten aan door de bespreking van de toenemend abstracte we-
tenschappen (toenemend beeldenvrij) in de context van de discussie over 
rede en gezag te plaatsen. Hij voorkomt hiermee dat de vorming van de 
studenten te zeer gericht raakt op het individu. Augustinus veronderstelt 
immers dat studie van de disciplinae voor christenen slechts vruchtbaar kan 
zijn wanneer de ordo studiorum doorlopen wordt in de context van het gezag 
van Christus en de regula fidei die op de achtergrond van het gesprek reso-
neert. Zijn communicatieve attitude als retor zal er aan hebben bijgedragen 
dat hij zich in zijn debat niet opsloot in de eigen kring. Hij richtte zich 
veeleer op een bredere gemeenschap van geschoolde intellectuelen, waar-
onder christenen. 
 Het laatste maakt duidelijk dat Augustinus in de Cassiciacum-periode 
weliswaar het christendom als vera philosophia had ontdekt, maar hierin geen 
reden zag om het gesprek met andersdenkenden te beëindigen. 

Om iets te kunnen zeggen over de wijze waarop Augustinus het principe 
van exercitatio mentis toepast in De ordine is het dus belangrijk om zich het 
protreptische aspect van dit geschrift voor ogen te houden. De oefening 
is immers niet een louter intellectuele oefening in de vorm van een cur-
riculum van wetenschappen, maar een weg die Augustinus met zijn beoogd 
lezerspubliek aflegt. Deze heeft als doel de lezer te overtuigen van de juist-
heid van zijn philosophia christiana èn de lezer een transformatieve ervaring 
door te laten maken. 

De wijze waarop Augustinus de exercitatio mentis toepast is vernieuwend van-
wege zijn beoogd lezerspubliek: Manicheeërs, Academici en aanhangers van 
stoïsche materialistische kosmologieën. Er zijn vernieuwende aspecten te 
vinden in de wijze waarop Augustinus zijn uitgangspunt kiest in de zichtba-
re werkelijkheid. Dit is de uitgangspositie van de beoogde lezers. Augustinus 
biedt hen een oefening aan om de werkzaamheid van de providentia in de 
zichtbare werkelijkheid te ervaren. Evenzeer vernieuwend is de wijze waar-
op Augustinus zijn lezer meeneemt in zijn discours en hem of haar betrekt 
bij de leesoefening. Ondanks zijn kritiek op sommige aspecten van het neo-
platonisme is in Augustinus’ poging om enerzijds de transcendentie van God 
te garanderen en anderzijds ook de schepping positief te waarderen, zijn 
nauwe verwantschap met het denken van Plotinus te beluisteren.
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 Naast de toepassing van exercitatio mentis als pedagogie in de context 
van het curriculum van de disciplinae, past Augustinus exercitatio mentis in De 
ordine ook toe als retorisch-literaire strategie. Doel hiervan is om de lezer 
over de grenzen van tijd heen te betrekken in een denkoefening die een 
conversio beoogt. De combinatie van autobiografisch materiaal als exempel 
(Augustinus’ eigen geschiedenis waarin God’s providentie zich manifesteert) 
met wijsgerige reflectie sporen de lezers aan af te zien van een Manicheïsche 
kosmologie en weerlegt tevens academische en stoïsche ideeën. Deze waren 
in de biografie van Augustinus een doorgangsfase tussen zijn Manicheïsche 
periode en zijn doop. In De ordine wordt exercitatio mentis door Augustinus 
binnen het protreptische genre op tweevoudige wijze toegepast. Enerzijds 
in de vorm van de intellectuele oefening van de disciplinae. Anderzijds is de 
meest in het oog springende vorm de training ten dienste van zijn protrep-
tische doelstelling: de lezer ertoe te bewegen zich te bekeren. 
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Hoofdstuk 2 
DE BEATA VITA: OEFENEN IN MATIGHEID 

1. inleiding 
Met de keuze van het onderwerp van De beata vita, het gelukkige leven, 
mengt Augustinus zich in het eudaimonistische wijgerige discours, waarin 
de stemmen van Aristoteles, Epicurus en vooral ook stoïsch geïnspireerde 
auteurs als Seneca en Cicero weerklonken. Augustinus levert zijn bijdrage 
aan dit debat in de vorm van een dialoog waarin hij het gelukkige leven ver-
bindt met het beleven van deugden, de juiste maat in het leven. (matigheid) 
Waar hij in De ordine het gesprek concentreerde rondom de thema’s ordo en 
providentia, is De beata vita vooral gericht op de beleving van de deugd tem-
perantia, amicitia en uiteindelijk vita beata in het hiernamaals.
 Augustinus refereert door zijn keuze voor de dialoogvorm aan de Grieks-
Romeinse traditie van vriendschapscultuur en van de filosofische discus-
sie tijdens het vriendenmaal. Door het thema van amicitia op te nemen, 
sluit Augustinus aan bij zijn gehoor. Zijn ironisch-serieuze toon past in de 
traditie van het wijsgerige gesprek rondom het symposium.104 Augustinus’ 
vriendschapsideaal kwam echter niet overeen met de nuttige vriendschap, 
zoals geaccepteerd door Aristoteles, Seneca en neoplatonisten. Augustinus 
had een vriendschap voor ogen die nauw verbonden is met de beleving van 
deugden en daarom met het vita beata. Wie in verbondenheid met vrienden 
naar de wijsheid zoekt, is verbonden met God en raakt waarachtig met el-
kaar verbonden in God.105 
 Toch is voor Augustinus vita beata niet exclusief te vinden in het beleven 
van amicitia of van deugden in dit aardse leven. Augustinus stelt in De beata 
vita dat een geordend en gematigd leven een mens opent voor Gods werk-
zaamheid en verbindt met de summus modus, met God. Menselijke inspan-
ning en Gods heilshandelen werken samen. In het vorige hoofdstuk hebben 
we de relatie tussen de discipline van een geordend en studieus leven en de 
goddelijke ordo bestudeerd. In dit hoofdstuk staan we stil bij de vraag of, en 
op welke wijze Augustinus zijn discours in De beata vita structureert met 

104.  T. van Bavel, ‘The Influence of Cicero’s Ideal of Friendship on Augustine.’ in: 
Augustiniana Traiectina. Communications présentées au Colloque International d’Utrecht 
13-14 novembre 1986. eds. J. den Boeft/J. van Oort. (Paris 1987) 59-72. en I. Hadot, 
‘Amicitia’ in: Augustinus Lexikon ed. P.C. Mayer. (Basel 1994) cc 287-93. 

105.  Zie ook P. van Geest, Waarachtigheid. De levenskunst van Augustinus. (Zoetermeer-
Averbode 2011) 20-35; 55-57.
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behulp van training en oefening, en op welke wijze Augustinus elementen 
van de wijsgerige praktijk van exercitatio mentis toepast. 

We maken daarbij zoals eerder aangekondigd in de analyses een onderscheid 
tussen de retorische betekenislaag van de tekst van De beata vita en een 
epistemologisch-theologische laag. 
 Opvallend is dat Augustinus in zijn gesprek over het vita beata het geluk-
kige leven niet zoals de meeste wijsgeren ìn dit leven situeert, maar na dit le-
ven. De geestestoestand tijdens dit leven komt overeen met die van zoekers. 
Zij wordt gekenmerkt door een toenemend besef dat Gods voorzienigheid 
in de wederwaardigheden van de eigen biografie werkzaam is. De analyse 
van het retorische niveau zal ons laten zien dat Augustinus zijn studenten 
een oefening laat doen om deze in het eigen leven te ontdekken.106 Hij 
maakt daarvoor gebruik van retorische middelen zoals de metaforiek van de 
haven en de zeereis als beeld voor het eigen leven. (§ 3.1) 
 In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien dat exercitatio mentis in De 
ordine door Augustinus vooral werd toegepast binnen het kader van het retori-
sche genre van de protreptiek. In wat volgt zal deze vraag wederom aan de orde 
komen. (§ 3.2) Exercitatio mentis en het protreptische genre hebben immers als ge-
meenschappelijke doelstelling een blijvende verandering in het denken en han-
delen van de lezer/toehoorder te bewerkstelligen. Deze blijvende verandering is 
in het geval van De beata vita een bekering tot het christendom als weg naar de 
ware wijsheid en vita beata. Het aspect van oefening en training beperkt zich hier 
niet tot het intellect, maar strekt zich uit tot deugd- en vriendschapsbeoefening. 
 Protreptische geschriften werden vooral geschreven met het oog op een 
vooraf bepaalde lezersgroep. Het beoogde lezerspubliek lijkt in het geval van 
De beata vita (evenals bij De ordine) vooral uit mensen met stoïsche en acade-
mische opvattingen over wijsgerige vraagstukken te bestaan. In de dialoog 
worden deze gepersonifieerd door zijn student Licentius, maar ook in de 
persoon aan wie Augustinus De beata vita opdraagt, Manlius Theodorus. 

In de analyse van de epistemologisch-theologische laag van de tekst staan we 
achtereenvolgens stil bij Augustinus’ gebruik van therapeutische argumen-
ten, zijn toepassing van de concepten summus modus en plenitudo, de oefening 
in de beleving van de deugd temperantia en tenslotte de plaats en functie van 
de theologale deugden. 

106.  We zagen in het vorige hoofdstuk over De ordine dat Augustinus met hetzelfde doel 
oefeningen toepast aan het begin van De ordine I.1. Zie hoofdstuk II.1.3.2.
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 De academische skeptische positie, dat de waarheid onkenbaar is voor 
het menselijke intellect, wordt door Augustinus in De beata vita sterk aange-
zet en vergeleken met een zieke die niet in staat is of weigert te eten. Om 
deze reden kiest Augustinus ervoor deze kwaal aan te pakken met hulp van 
een bekende topos: filosofie als therapie voor de ziel. Dit topos wordt door 
Augustinus verweven met het beeld van de geestelijke maaltijd.107 
 De therapeutische beeldspraken, verweven met de metafoor van de gees-
telijke maaltijd, worden door Augustinus toegepast in de geestelijke oefe-
ning die aan de lezer wordt aangeboden. De therapeutische argumenten en 
beeldspraken hebben als functie de lezer te bevrijden van kwalen van de ziel, 
vooral die van ondervoeding als gevolg van een sceptische positie.108 
 Wijsheid wordt door Augustinus in de oefening van de deugdbeleving 
met de praktijk van het leven verbonden. Hierdoor kan de geest na deze 
training in krachten toenemen en zich voorbereiden op een geluk dat we in 
de context van tijd en ruimte slechts kunnen bevatten in termen die deels 
naar de menselijke belevingswereld en deels naar de intelligibele wereld ver-
wijst. Begrippen die Augustinus in deze functie gebruikt zijn o.a. sapientia, 
en plenitudo. De laatste impliceert een volheid aan maat, terwijl gematigd-
heid juist volheid uitdrukt. Het leven volgens deze juiste maat verbindt met 
de summus modus in wie de ware Wijsheid (Zoon van God) is. (§ 4.2)
 In onze analyse van het gesprek van de derde dag staan we stil bij de oe-
feningen die Augustinus met behulp van eerdergenoemde concepten sapien-
tia, en plenitudo uitvoert om de beleving van de deugd temperantia te trainen. 
(§ 4.3) Tot slot bestuderen we stil bij de sobere wijze waarop Augustinus een 
plaats en functie toekent aan de theologale deugden in De beata vita. 

2. literatuur en historiografie

Publicaties rondom De beata vita hebben zich meer dan eens gericht op de 
vraag hoe en in welke mate Augustinus in zijn De beata vita schatplichtig is 

107.  Voor het beeld van filosofie als therapie voor de ziel zie o.a. Cicero Tusc. Disp. III.6. 
Zie ook M. Nussbaum (1994) o.c. Voor het beeld van de maaltijd zie J. Martin 
Symposion. Die Geschichte einer literarischen Form. (Paderborn 1931); D. Smith, From 
Symposium to Eucharist. The Banquet in the Early Christian World. (Minneapolis 2003); 
Over het genre van de dialoog bij Augustinus zie Catherine Coneybeare, o.c. 71-
80.

108.  De beata vita II.9-16 De toespitsing van het discours op sceptici lijkt deel uit te 
maken van Augustinus’ specifieke toepassing van deze beeldspraak, evenals de ver-
weving met het topos van filosofie als therapie. Cf. Cicero Tusc. Disp. III. 6. 
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aan stoïsch gedachtegoed, vooral met betrekking tot Augustinus’ bespreking 
van de deugden.109 Hoewel het aspect van exercitatio mentis hierin nauwelijks 
ter sprake kwam, zijn er door verschillende auteurs wel deelaspecten ter 
sprake gebracht die richtinggevend zouden kunnen zijn voor een onder-
zoek naar Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis in De beata vita. 

Allereerst zijn studies naar Augustinus’ reflectie over deugdbeleving relevant. 
Deze kunnen mogelijk aanknopingspunten bieden om Augustinus’ toepas-
sing van exercitatio mentis op het spoor te komen. 
 Over deugden in hun relatie tot vita beata zijn de studies van Marcia 
Colish en van James Wetzel belangrijk geweest. Marcia Colish benadrukte 
dat Augustinus in vergelijking met de stoïsche deugdenleer niet langer het 
summum bonum in de deugdenbeoefening zelf legt, maar in een transcendent 
summum bonum, waarbij de beoefening van de deugden een perfecte liefde 
tot God is.110 James Wetzel verwijst in zijn studie vooral naar de stoïsche 
oriëntatie van Augustinus in De beata vita, o.a. de convergentie van deug-
den, autonomie en vita beata. Augustinus had de metafysische basis hiervoor 
gevonden in de lectuur van de neoplatoonse boeken.111 Carol Harrison be-
kritiseerde deze visie, mede op grond van Felix Asiedu’s studie van De beata 
vita IV.25, de plaats waar Augustinus Terentius citeert: quoniam non potest id fieri 
quod uis, id uellis quod possis.112 Augustinus lijkt hier immers een portret van de 
(stoïsche) wijze te schilderen, om deze vervolgens te relativeren in de persoon 
van Monnica. 
 Gericht op de vraag naar de ontwikkeling van het theologische begrip 
genade komt Volker Henning Drecoll tot de conclusie dat de wijze waarop 
Augustinus in De beata vita zijn bekering beschrijft eerder het resultaat is van 

109.  G. Verbeke, Augustin et le stoicisme in: Recherches Augustiniennes 1(1958) 67-89; M. 
Spanneut, ‘Le Stoicisme’, in: Forma Futuri. Studi in onore del cardinale M. Pellegrino, 
(Torino 1975) 896-914. 

110.  M. Colish. The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. (Leiden 1985) 
213-20.

111.  J. Wetzel, Augustine and the Limits of Virtue. (Cambridge 1992) 11, 48-61, 61: ‘This 
is where I wish to leave De beata vita, with its strong intimation of the identity 
of virtue and self-determination, with its classically humanist opposition between 
virtue and fortune, and with its very Stoic appreciation for the consummation of 
beatitude in the autonomy of the good will.’ 

112.  C. Harrison. Rethinking Augustine’s early Theology. An Argument for Continuity. (Oxford 
2006) 226-7; F. Asidieu, ‘The Wise Man and the Limits of Virtue.’ in: Augustiniana 
49 (1999) 215-34. 

Claes PE.indd   72 23-11-2011   22:40:03



[ 73 ]

een menselijk zoeken dan van Gods handelen aan hem.113 Drecoll consta-
teert een zekere ambiguïteit. Augustinus brengt in De beata vita enerzijds een 
scheiding aan tussen het zoeken en invenire Deum. (anti-skeptisch) Anderzijds 
schildert hij het bereiken van het vita beata hoofdzakelijk, maar niet exclusief 
af als resultaat van menselijk intellectueel handelen. In dit proces staat Cicero’s 
modus-begrip centraal, dat Augustinus volgens Volker Henning Drecoll naar 
model van Plotinus omgevormd heeft.114 Over een mogelijke relatie tussen 
omvorming van Ciceroniaanse deugdenleer en exercitatio mentis wordt niet 
gesproken door Drecoll. 
 Paul van Geest legt in zijn artikel ‘Stoic against his will?’ de nadruk op 
de overwegend stoïsche oriëntatie in De beata vita, maar wijst tevens op 
Augustinus’ ontwikkeling van het Ciceroniaanse vriendschapsideaal tot ge-
meenschapsleven in zijn Praeceptum. Verder constateert hij dat Augustinus vita 
beata niet exclusief in de deugdbeoefening zelf situeert. Augustinus verbreedt 
ten opzichte van zijn stoïsche voorgangers de betekenis van de deugden tot 
een weg om tot inzicht in Gods wezen te komen èn tot een begrip dat aspec-
ten van Gods wezen uitdrukt.115 

Omdat exercitatio mentis in het vorige hoofdstuk geduid kon worden bin-
nen het kader van het protreptische genre (hoofdstuk II.1.3.3) zijn voor 
de beantwoording van de vraag naar voorkomen en functie van exercitatio 
mentis in De beata vita de daar genoemde publicaties van Annemaré Kotzé en 

113.  V. Drecoll, Die Entstehung der Gnadenlehre Augustins. (Tübingen 1999) 27-49, m.n. 31
114.  Ibid. 37; 43. Drecoll acht het onwaarschijnlijk dat reeds ten tijde van De beata vita 

sprake kan zijn van een invloed door Porphyrius. Zie 45-49. 
115.  P. van Geest, ‘Stoic against his Will? Augustine on the Good Life in De beata vita and 

the Praeceptum.’ in: Augustiniana 54 (2004) (= Mélanges offerts à T.J. van Bavel à l’occa-
sion de son 80e anniversaire. (Leuven 2004) 533-50. E. Postma verwijst naar Cicero 
als Augustinus’ model met betrekking tot taal en vorm. E. Postma, Augustinus’ De 
beata vita. (Amsterdam 1946), 126-30; 147-62; P.J. Couvée bestudeerde de relatie 
van het vita beata-begrip ten opzichte van vita aeterna: P. Couvée, Vita beata en Vita 
aeterna. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip‘vita beata’ naast en tegenover 
‘vita aeterna’ bij Lactantius, Ambrosius en Augustinus, onder invloed van de Romeinsche 
Stoa. (Baarn 1947). Meer recent gaf Michael Foley een overzicht van de discussie 
rondom Cicero’s invloed op Augustinus’ vroege werk in: M. Foley, ‘The Other 
Happy Life: The Political Dimensions to St. Augustine’s Cassiciacum Dialogues.’ in: 
The Review of Politics 65/3(2003) 165-83, m.n. 168-70. Zie ook M. Foley, ‘Cicero, 
Augustine, and the Philosophical Roots of the Cassiciacum Dialogues.’ in: Revue des 
Études Augustiniennes 45 (1999), 51-77.
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van Mark Jordan evenzeer relevant.116 Immers, in De beata vita zijn de voor 
het protreptische genre kenmerkende autobiografie gevolgd door wijsgerige 
discussie ook aanwezig. 
 Voorts maakt Augustinus in De beata vita veelvuldig gebruik van the-
rapeutische beeldspraken. Hij verweeft ze met de metafoor van het gees-
telijk banket. In dit kader is de reeds eerder genoemde studie van Martha 
Nussbaum, The Therapy of Desire relevant. Augustinus stond in zijn gebruik 
van therapeutische metaforen immers in deze wijdverspreide traditie van 
therapeutische argumenten. We kunnen die vinden in wijsgerige literatuur 
van Plato, Epicurus, maar vooral ook van Cicero en Seneca.117 Over het 
voorkomen van therapeutische en medische beeldspraken in het werk van 
patres en in het bijzonder van Augustinus is veelvuldig gepubliceerd.118 Veelal 
hebben deze publicaties de Sermones, het Praeceptum en de Confessiones als 
objectum materiale. Het artikel van Dominique Doucet gaat in op het voor-
komen van therapeutische beeldspraak in het vroege werk van Augustinus 
en richt zich vooral op De ordine en de Soliloquia.119 Het recent gepubli-
ceerde boek van Paul Kolbet, Augustine and the Cure of the Souls bestudeert 
Augustinus’ gebruik van medische metaforen als onderdeel van een reeds 
bestaande traditie van psychagogie.120 Kolbet bestudeert in dit boek vooral 
de Sermones en bespreekt De beata vita in deze studie als voorbeeld waaruit 

116.  M. Jordan. ‘Ancient Philosophic Protreptic and the Problem of Persuasive Genres.’ 
in: Rhetorica 4 (1986) 309-33; A. Kotzé, Augustine’s Confessions. Communicative Purpose 
and Audience. (Leiden 2004).

117.  M. Nussbaum, The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics, (Princeton 
1994).

118.  J. Hübner, ‘Christus Medicus, Ein Symbol des Erlösungsgeschehens und ein Modell 
ärztlichen Handeln.‘ in: Kerygma und Dogma 31 (1985) 324-35; Th. F. Martin, ‘Paul 
the Patient. Christus Medicus and the “Stimulus Carnis” (2 Cor. 12:7): A considera-
tion of Augustine’s Medicinal Christology.’ in: Augustinian Studies 32/2 (2001) 219-
56; R. Arbesmann, ‘The Concept of ‘Christus Medicus’ in St. Augustine.’ in: Traditio 
10(1954) 1-28; P. Eijkenboom, Het Christus-Medicusmotief in de preken van Sint 
Augustinus. (Assen 1960); M. Schrama, ‘Sint-Augustinus over de genezing van de 
ziel. Belijdenissen boek X.’, in: Communio 12(1987) 189-202 en P. van Geest, ‘Inveni 
medicum, qui in caelo habitat et in terris spargit medicamenta … Augustinus van 
Hippo over ziekte en genezing.’ in Leidschrift Historisch Tijdschrift 17(2002) 29-51.

119.  D. Doucet, ‘Le thème du médicin dans les premiers dialogues philosophiques de 
Saint Augustin’, in: Augustiniana 39(1989) 447-64. 

120.  P. Kolbet, Augustine and the Cure of the Souls. Revising a Classical Ideal. (Notre Dame 
2010), m.n. 89-103.
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blijkt dat Augustinus de reeds bestaande therapeutische traditie herziet en 
opnieuw contextualiseert.121 Zijn behandeling van De beata vita is daardoor 
eerder fragmentarisch en richt zich niet op De beata vita als geheel. Daarmee 
blijft de retorische dynamiek van het werk als geheel grotendeels onderbe-
licht in deze studie.

Met Augustinus’ gebruik van therapeutische beeldspraak wordt onze aan-
dacht gevraagd voor een andere opvallende metafoor: de geestelijke maal-
tijd.
 Hoewel niet geheel met zekerheid uit te sluiten, lijkt Augustinus met de 
beeldspraak van maaltijd in De beata vita niet naar de Eucharistie te verwij-
zen, maar eerder naar de symposion-traditie die niet alleen in de Grieks-
Romeinse periode, maar ook binnen joodse- en vroegchristelijke groe-
peringen als topos voorkwam.122 Hoewel de verschijningsvormen van het 
symposion tamelijk divers waren, was dit fenomeen tussen de 5de eeuw v. 
C. en de 5de eeuw AD wijd verspreid. Een wijsgerig gesprek zoals op van 
de eerste dag van De beata vita plaatsvond, zou door zijn ironische toon, maar 
ook door Augustinus’ rol als gespreksleider en toezichthouder deel uit kun-
nen maken van deze literaire topos.123 

121.  Ibid. 89-90; 94-5; 100; 103.
122.  Dat Augustinus hier eerder naar de symposion-traditie dan naar de Eucharistie 

verwijst lijkt waarschijnlijk omdat Augustinus het doopsel nog niet had ontvangen 
en conform de mystagogische traditie nog niet volledig deelnam aan de Eucharistie. 
Anderzijds bleek uit tekstlezing van De ordine dat Augustinus als catechumeen niet-
temin de regula fidei van de kerk uiteindelijk als normerend voor zijn denken be-
schouwde. De ambiguïteit die hierdoor ontstaat lijkt intentioneel te zijn en maakt 
het mogelijk om zich zowel tot christenen als niet-christelijke intellectuelen te 
richten. Deze communicatieve attitude komt overeen met het retorische protrep-
tische genre. 

123.  Dat Augustinus strikt genomen het gesprek beschrijft als de (lichtere) maaltijd op 
de dag (prandium) verhindert hem klaarblijkelijk niet om een wijsgerige discussie in 
de stijl van de symposion-traditie te voeren. Zie D. Smith, (2003) o.c. 1-12; 47-65; 
en voor een analyse van Paulijns spreken over maaltijd zie pp. 173-217. Hoewel 
een mogelijke beïnvloeding door Porphyrius in de Cassiciacum-tijd door Volker 
Drecoll betwist wordt, wees Gilian Clark naar Porphyrius’ gebruik van het beeld 
van de ziel die door het intellect wordt gevoed. (Porphyrios, Ad Marcellam 26) Zie 
G. Clark, ‘Fattening the Soul: Christian ascetism and Porphyry on Abstinence.’ in: 
Studia Patristica. Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic 
Studies held in Oxford 1999 (Leuven 2001) XXXV, 41-51. Voor een kritische be-
spreking van vermeende invloed van Porphyrius op Augustinus’ vroege werk, zie: 
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 Een andere reden voor het gebruik van de maaltijd-metafoor zou ge-
vonden kunnen worden in Augustinus’ denken over de immateriële en 
onsterfelijke ziel. De onstoffelijke ziel heeft voeding nodig, maar niet van 
materiële aard. Deze is immers voor het lichaam bestemd. De intellectuele 
ziel heeft naar analogie van het lichaam onstoffelijk (intellectueel) voedsel 
nodig, waardoor deze in krachten toeneemt. Het beeld van de training be-
antwoordt dezelfde doelstelling. 

Een specifiek aspect van Augustinus’ omgang met literaire topoi, nl. het toe-
kennen van prioriteit in tijd aan het menselijke en aardse, blijkt uit de wijze 
waarop hij een aan Cicero’s Laelius ontleende notie van amicitia van eigen 
connotaties voorzag. Tarcicius van Bavel verwees hiervoor naar Augustinus’ 
omkering van het goddelijke en het menselijke bereik. In Laelius 20 (est enim 
amicitia nihil aliud nisi omnium divinarum humanarumque rerum cum benevolentia 
et caritate consensio) wijzigt Augustinus de Ciceroniaanse uitdrukking divi-
narum humanarumque tot humanarum et divinarum.124 In wat volgt zullen we 
argumenten aandragen die erop wijzen dat Augustinus in zijn pedagogie aan 
het concrete menselijke bestaan en prioriteit in chronologie toekende. 

3. retorisch niveau

3.1. Zoeken als oefening
Augustinus legt in De beata vita nadruk op het gegeven dat christenen op 
zoek zijn en het geluk niet in hun bezit hebben. In dit zoeken lijkt volgens 
Augustinus niet het ultieme geluk van de christen te liggen. Het besef dat 

V. Drecoll, o.c. 67-70; 106-122. Dat de beeldspraak van intellectuele inzichten als 
voeding voor de ziel in ruimere mate verspreid was, blijkt uit het feit dat Paulinus 
van Nola de boeken die hij van Augustinus via Alypius had gekregen een medicijn 
en voeding voor de ziel noemt. Cf. Augustinus Ep. 25.1 Uit een parallel met het 
door Gilian Clark genoemde Porphyrius’ Ad Marcellam 26 en De Abstinentia 4.20.13 
is derhalve geen directe relatie tussen De beata vita en Porphyrius af te leiden. Zie 
F. Asiedu, ‘Caritas, Amicitia, and the ideal Reader.’ in Augustiniana 53(2003) 107-38, 
m.n. 120-21. Catherine Coneybeare verwijst in verband met de maaltijd-metaforen 
naar het gender-aspect van Monnica’s overname van de mannelijke rol van ‘meta-
physical nurturer and provider’ (75).

124.  o.a. Conta academicos 3.6.13. Zie T. van Bavel, ‘The Influence of Cicero’s Ideal of 
Friendship on Augustine.’ in: Augustiniana Traiectina. Communications présentées au 
Colloque International d’Utrecht 13-14 novembre 1986. eds. J. den Boeft/J. van Oort. 
(Paris 1987) 59-72, m.n. 60.
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het hoogste geluk niet in dit aardse leven gevonden kan worden kleurt wel 
de concrete levensomstandigheden van zoekers naar wijsheid. Augustinus 
was zich er van bewust een andere mening te zijn toegedaan dan sommige 
wijsgerige stromingen. 
 In het vorige hoofdstuk zagen we in de analyse van het retorische niveau 
van De ordine dat Augustinus anticipeert op zijn beoogde lezerspubliek in 
de keuze van zijn retorische middelen.125 We verwachten daarom dat analyse 
van de retorische tekstlaag in De beata vita ons laat zien hoe Augustinus de 
klassieke pedagogische traditie van exercitatio mentis voortzet en aanpast aan 
de eisen van het betoog dat hij wil houden. Om licht te kunnen werpen op 
Augustinus’ receptie van de traditie van zijn voorgangers concentreren we 
ons in de navolgende analyse op drie aspecten van zijn retorica. Allereerst 
staan we stil bij de wijze waarop Augustinus de notie van het zoeken verbindt 
met de concrete menselijke levensomstandigheden. We bestuderen daartoe 
de beeldrijke proloog van De beata vita waarin het leven als zeereis wordt 
voorgesteld en de filosofie de veilige haven is. (§ 3.1) Vervolgens richten we 
ons in § 3.2 op de vraag of er argumenten zijn om De beata vita evenals De 
ordine te duiden als een protreptisch geschrift. 

De innerlijke attitude van het vertrouwvolle zoeken naar God wordt door 
Augustinus blijkens de deelname van Monnica, maar ook van Lartidianus 
en Rusticus belangrijker gevonden dan het al dan niet geschoold zijn in de 
disciplinae. Het weerhoudt hem er niet van om met zijn gesprekspartners een 
tamelijk gecompliceerde discussie aan te gaan over de wijze waarop de notie 
van het zoeken naar God verbonden kan zijn met beleving van de matigheid 
in ons dagelijks leven. 

‘Dus’, ging ik verder, ‘omdat ik besloten heb jullie ideeën niet als verach-
telijk naast me neer te leggen – het zijn immers een soort orakelspreuken, 
sinds jullie zo intens met God bezig zijn – willen we eens gaan kijken wat 
het woord ‘volheid’ betekent; want ik denk dat geen enkel woord beter bij 
de waarheid past.’126 

125.  Zie bijvoorbeeld Augustinus’ gebruik van de retorische figuur van de oratio perpe-
tua (II.1.3.1); het thema van de verwondering over de natuur in de opdracht aan 
Zenobius. (II.1.3.2).

126.  De beata vita IV.31: ‘Ergo quia mentes uestras, inquam, cum intenti estis in deum, uelut 
quaedam oracula non contemnere statui, uideamus, quid sibi uelit hoc nomen; nam nullum 
adcommodatius esse arbitror ueritati. 
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Anders dan hem omringende intellectuele stromingen stelt Augustinus uit-
drukkelijk dat het geluk in dit leven niet te vinden is. Cicero stelt immers 
dat vita beata gelegen is in het leven volgens de orde van de natuur. (con-
gruenter naturae convenienterque vivere) Dit wordt mogelijk gemaakt door een 
deugdzaam leven (ad beatae vivendum satis posse virtutem) en laat zich samen-
vatten in het streven naar wat honestum en laudabile is.127 In tegenstelling tot 
Augustinus worden de ciceroniaanse en de epicureïsche visie op geluk ge-
kenmerkt door een immanente finaliteit. Zo beschrijft Augustinus het sum-
mum bonum als esse, als wijsheid, als waarheid en wordt deze door Monnica 
herkend als de goddelijke Triniteit.128 Waar bij Cicero de relatie tussen mens 
en summum bonum bepaald werd door begrippen als natura, virtus en honestum, 
staat bij Augustinus de mens als Godzoekend wezen centraal.129 Hierbij stelt 
Augustinus dat degene die God zoekt kan rekenen op Gods bijstand. Dit te 
leren zien en hierop te leren vertrouwen is een oefening in geloof. 

Hoewel de mens op eigen kracht niet in staat is het geluk te vinden, be-
schrijft Augustinus deze zoekende conditie in De beata vita vooral als een 
menselijke activiteit. Dit blijkt onder meer uit de prominente plaats die 
Augustinus toekent aan de ontwikkeling van het intellect, (De beata vita 8) 
maar ook uit het feit dat Augustinus de weg naar ‘gelukkig-zijn’ ten nauwste 
verbindt met de activiteit van het zoeken: qui Deum quaerit Deum propitium 
et omnis habet Deum propitium beatus est.130 
 Augustinus’ typering van het zoekende bestaan van de mens vertoont 
overeenkomst met de omschrijving van exercitatio mentis zoals door John 
Cavadini en Lewis Ayres beschreven: beide metaforen veronderstellen men-
selijk initiatief en doorzettingsvermogen, beide functioneren in het span-
ningsveld tussen binnen en buiten, en beide hebben de eigenschap omwe-
gen en herhalingen te bevatten.131 Kenmerkend voor Augustinus is dat hij 

127.  De finibus III.7.24; Tusc. disp. V.18.53; Tusc. disp. V.15.43. Zie ook P. J. Couvée, Vita 
beata en Vita aeterna. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip ‘vita beata’ naast 
en tegenover ‘vita aeterna’, bij Lactantius, Ambrosius, en Augustinus, onder invloed der 
Romeinsche Stoa. (Baarn 1947) 15-45. 

128.  De beata vita III.34.
129.  De beata vita III.19.
130.  De beata vita II.21.
131.  L. Ayres, ‘The Christological Context of the De Trinitate XIII’ in: Augustinian Studies 

29(1998), 111-39, m.n. 114, ‘a training in modes of thinking increasingly inte-
rior, and increasingly free from images, a gradual intellectual movement from the 
material to the immaterial, fundamentally Neoplatonic in character’. Zie ook J. 
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deze zoektocht niet als een louter menselijke prestatie omschrijft. Dat blijkt 
wanneer hij stelt dat naast de menselijke wilsact tot zoeken een tweeledig 
transcendent initiatief noodzakelijk is: dat van de providentia (De beata vita 
I.1-4) en dat van de adhortatio (De beata vita III.35) Augustinus beschrijft 
deze vormen van zorg in het menselijke leven als de context waarbinnen de 
menselijke inspanning (intellectueel en ethisch) vruchtbaar kan zijn. 

Augustinus beperkt zich in De beata vita niet tot abstracte argumentaties, 
maar maakt gebruik van retorische middelen om zijn lezer te stimuleren 
tot reflectie over eerdergenoemde manifestaties van goddelijke zorg: provi-
dentia. 
 De meest opvallende metaforiek die Augustinus gebruikt is de beeld-
spraak van de haven en de zeereis. Deze heeft kenmerken van een retorische 
oefening, waardoor iedereen zich, bewust of onbewust en in welke positie 
ook op zee, geborgen kan weten in de werkzaamheid van God. Door deze 
ingenieuze beeldspraak te gebruiken biedt Augustinus aan zoveel mogelijk 
lezers de mogelijkheid om zich te identificeren met één van de soorten zee-
vaarders die hij beschrijft en voor wie hij het mogelijk acht dat zij de haven 
van de filosofie zullen bereiken. Door de omstandigheden van hun levens te 
beschrijven (stormen, ongunstige wind, het lezen van boeken, maar ook het 
vergeten van het vaderland) beschrijft hij Gods werkzaamheid in concrete 
levensomstandigheden. Hierdoor stimuleert Augustinus de lezer om de ge-
beurtenissen in het eigen leven niet als fatum te zien, maar als weerspiegeling 
van Gods providentia. 
 Dat dit niet zonder menselijke inspanning en oefening gaat blijkt uit de 
weerstand die mensen moeten bieden tegen de verlokkingen die men on-
derweg op zee kan ervaren. Dit betreft vooral ook de verleiding van de ijdele 
immanissimus mons.132 Om de lezer te trainen in het interpreteren van de ge-
beurtenissen in het eigen leven, laat hij bij wijze van voorbeeld zien hoe hij 
tijdens zijn eigen zeevaart leerde mensen en stromingen te interpreteren.133 

Cavadini, ‘The Structure and Intention of Augustine’s De Trinitate’ in: Theological 
Studies 23(1992) 103-23, met name 104-5. 

132.  De beata vita I.3-4.
133.  Bv. De beata vita I.4 Sed neque mihi nebulae defuerunt, quibus confunderetur cursus meus, 

et diu, fateor, quibus in errorem ducerer, labentia in Oceanum astra suspexi. Verder over 
onjuiste interpretatie van de schepping (Manicheeërs): …incidi in homines, quibus lux 
ista, quae oculis cernitur, inter summe diuina colenda uideretur. Over de Academici: …. diu 
gubernacula mea repugnantia omnibus uentis in mediis fluctibus Academici tenuerunt.
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 Het inzicht dat zowel God als de ziel onstoffelijk zijn, is Augustinus niet 
zonder meer ten deel gevallen. Hij laat daarom door reflectie op zijn eigen 
leven zien hoe de preken van Ambrosius, de neo-platoonse lectuur, en vooral 
de interpretatie van de gebeurtenissen in zijn eigen leven (pectoris dolor) hem 
op koers hebben gebracht. Augustinus veronderstelt bij de lezer een basaal 
vertrouwen dat de noodzakelijke conditie schept om zich aan therapeuti-
sche argumenten te onderwerpen. Het doel hiervan is om de kwalen van 
de ziel te genezen en haar aan te doen sterken. Dit besef behelst dat de lezer 
zich ingebed weet in het kader van de providentia. Het vraagt van de lezer 
zich te oefenen in het interpreteren van de gebeurtenissen van zijn leven. 
Zo kunnen gebeurtenissen die op zichzelf beschouwd negatief zijn (ziekten, 
dwalingen, verleidingen) mits op de juiste wijze geïnterpreteerd, aanleiding 
geven tot reflectie over Gods werkzaamheid op het niveau van het concrete 
dagelijks leven. 
 Het begin van Augustinus’ oefening is daarom een training in ‘lezen’ van 
het eigen leven in de context van providentia. Deze kent noch de willekeu-
righeid van een fatum, noch een beperking tot de hogere zijnsorde, zoals dit 
bij een stoïsche resp. Manicheïsche opvatting over providentia het geval is.134 
We komen hier verderop op terug.

3.2. Proloog en protreptiek
In het vorige hoofdstuk over De ordine werd de vraag naar sporen van de pe-
dagogische traditie van exercitatio mentis vooral gesteld in de context van het 
retorische protreptische genre.135 Aanwijzingen hiervoor waren onder meer 
zichtbaar in het eerste deel van De ordine. Zo constateerden we dat de be-
oogde lezersgroep waarschijnlijk bestond uit Manicheeërs en aanhangers van 
een materialistisch godsbeeld. De autobiografische informatie, gevolgd door 
een wijsgerig gesprek had tot doel een verandering van levensvisie van de 
lezer teweeg te brengen.136 Aspecten van training en oefening kwamen even-
eens naar voren in de disciplinae, (per corporalia ad incorporalia) maar ook in het 
belang dat Augustinus toekende aan het gezag. Tevens waren er aanwijzingen 
dat Augustinus de pedagogie van exercitatio mentis toepaste als retorisch in-
strument om zijn lezer tot een verandering in denken en doen te stimuleren. 
Dit laatste is goed verenigbaar met de protreptische doelstelling: conversio. 

134.  De beata vita I.1. Zie ook De ordine I.1.
135.  Zie hfd. II.1.3.1-3.
136.  Kotzé, o.c. 66-73. 
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Deze bevindingen zijn de aanleiding om de proloog en opening van het ge-
sprek te onderzoeken. Wanneer De beata vita zoals De ordine kenmerken van 
een protreptisch geschrift vertoont, stelt zich hier eveneens de vraag naar de 
relatie tussen exercitatio mentis en het protreptische genre. 

In de eerste paragrafen van De beata vita treffen we Augustinus’ beeldspraak 
van de zeereizigers aan. Hij spitst deze toe op zijn eigen levensweg: de mis-
leidingen waarmee hij onderweg geconfronteerd werd. Ook was er de vaste 
ster die hem op koers hielp en weer in rustiger wateren bracht.137 Een wijs-
gerige discussie wordt door Augustinus in zijn opdracht in I.5 aangekon-
digd. Deze vindt plaats rondom het thema van vita beata. Kenmerken van 
het lezerspubliek waar Augustinus zich in De beata vita in het bijzonder op 
lijkt te richten komen o.a. naar voren in de persoon van Manlius Theodorus. 
Deze interesseert zich, zoals blijkt uit Augustinus’ opmerking in De beata vita 
I.1, voor wijsgerige vraagstukken. Verder is de prominente rol van de scepti-
sche dichter Licentius in dit kader opvallend. Die wijst erop dat Augustinus 
zich in De beata vita mede richt tot aanhangers van sceptische opvattingen. 
 De wijze waarop Augustinus aan het verloop van het eigen leven laat 
zien dat niemand zonder Gods voorzienigheid vaart, zou in de richting van 
een anti-Manicheïsche argumentatie kunnen wijzen. Toch lijkt het waar-
schijnlijker dat Augustinus met het beeld van de zeereis opvattingen over de 
werking van de providentia (bv. de stoïsche leer van het fatum) wilde corri-
geren. Eerder genoemde combinatie van autobiografische elemtenten, wijs-
gerige discussie in combinatie met een beoogd wijsgerig geschoold publiek 
uit een culturele bovenlaag, wijzen erop dat ook De beata vita kenmerken 
van het protreptische genre vertoont. 
 Een tweede opvallend kenmerk van De beata vita is het open einde dat 
over de eigen tekst heen verwijst. Augustinus beoogt een effect in het han-
delen van de lezer. Dit wijst wederom op het protreptische genre. In De beata 
vita komt dit open einde tot uitdrukking in Augustinus’ verschuiving van 
vita beata tot buiten dit aardse leven. Het open einde van De beata vita blijkt 
eveneens uit de dynamiek die door Monnica aan de theologale deugden 
werd toegeschreven en die als instrumenten zijn om tot vita beata te gera-
ken.138 

137.  De beata vita I.4.
138.  De beata vita IV.35: Haec est nullo ambigente beata uita, quae uita perfecta est, ad quam nos 

festinantes posse perduci solida fide alacri spe flagranti caritate praesumendum est. 
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Evenals in De ordine lijkt Augustinus ook in De beata vita exercitatio mentis als 
retorische techniek toe te passen. Dit is verenigbaar met de doelstellingen 
van het protreptische genre: nl. een conversio te bewerkstellingen bij zijn toe-
hoorders c.q. beoogd lezerspubliek. Zoals eerder vermeld in § 3.1 beoogt 
Augustinus met het beeld van de haven vooral Manlius Theodorus – en over 
zijn hoofd heen zijn het lezerspubliek- te betrekken in een oefening om 
de omstandigheden van het eigen leven (pectoris dolor, etc) vanuit een ander 
gezichtspunt te gaan beschouwen: tempestas, quae stultis uidetur aduersa.139

 Dit veranderende perspectief leert de lezer de werkzaamheid van God 
in zijn eigen leven als uitgangspunt te nemen voor zijn zoektocht naar het 
gelukkige leven. Augustinus sprak hiermee sommige filosofen tegen die 
volgens hem teveel vertrouwden op de kracht van het eigen intellect. De 
beeldspaak van de haven legt de verbinding tussen het abstracte thema van 
de providentia en de biografie van Manlius Theodorus en van de lezers. De 
metaforen hebben binnen het discours een soortgelijke functie als de be-
grippen sapientia en plenitudo. Augustinus gebruikt deze in zijn geestelijke 
oefening op de derde dag om een verbinding te leggen tussen het transcen-
dente en het immanente perspectief van de eigen concrete levensomstan-
digheden. We komen hier in § 4.2 op terug. 

De aan Cicero ontleende metaforiek van de zeereis en de haven140 werkt 
door zijn krachtig beeldend vermogen bovendien als een narratieve ge-
heugensteun. Zij vertoont gelijkenis met mnemotechnische training die in 
retorische literatuur beschreven werd.141 Deze retorische oefeningen van het 
geheugen waren vooral gericht op het houden en onthouden van een re-
devoering. Hierbij leerde de spreker de lijn van zijn betoog te memoriseren 
door zich ruimten en plaatsen voor te stellen die belangrijke argumenten 
en thema’s van het discours symboliseren. Hoewel De beata vita eerder een 

139.  De beata vita. I.1.
140.  Cicero, Tusc. Disp. V.2.5. Zie ook V. Drecoll (1999), o.c. 27. 
141.  Zie bv. Rhetorica ad Herennium; Cicero, De oratore. Cf. F. yates, The Art of Memory 

(London 1966) vert. in het Nederlands door J. Groot: De Geheugenkunst (Amsterdam 
1990); verder: J. Ward, ‘From Antiquity to the Renaissance: Glosses and Commentaries 
on Cicero’s Rhetorica.’ in: Medieval Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Medieval 
Rhetoric. ed. J.J. Murphy (Berkeley 1978); H. Blum, Die antike Mnemotechnik (Hildesheim 
1969) in: Spudasmata, Studien zur Klassischen Philologie und ihren Grenzgebieten, Bd. XV; 
M. Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in medieval Culture. (Cambridge 
1990).
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dialoog is dan een redevoering, is het gezien Augustinus’ retorische professie 
wel voorstelbaar dat hij deze geheugentechnieken zou toepassen. In dit-
zelfde kader zou ook Augustinus’ grote aandacht voor scenische details in 
De beata vita kunnen worden verklaard.142 De metafoor van de zeereis dient 
dus tevens als geheugensteun. 

4. epistemologisch-theologisch niveau 

4.1 Therapeutische argumenten als fase van exercitatio mentis
Aan de fase van het inoefenen van aardse virtus (temperantia) gaat een fase van 
genezing vooraf. Tegenargumenten worden weerlegd en verkeerde inzich-
ten worden gecorrigeerd. Deze notie van therapie is verenigbaar met een 
protreptisch discours dat zich richt tot gesprekspartners met andersluidende 
wijsgerige opvattingen.
 De lijn die Augustinus in De beata vita volgt, wordt achtereenvolgens 
bepaald door het beeld van de haven, genezing van kwalen door middel van 
therapie, geestelijke voeding en versterken van geestelijke vermogens, en 
tenslotte de verkondiging en belijdenis van de weg naar geluk: Christus als 
weg naar geluk in een Drie-ene God. 
 De dynamiek die deze ontwikkelingsgang impliceert is die van een vor-
mingsproces dat wordt voorgesteld als een genezingsproces. Daarom lijkt het 
zinnig om in het kader van De beata vita de vraag te stellen of en op welke 
wijze er een relatie is tussen deze therapeutische argumenten en de traditie 
van exercitatio mentis.

Augustinus’ gebruik van medische beeldspraken is in De beata vita vooral ge-
concentreerd op de persoon van Licentius en via hem op de aanhangers van 
de sceptische theorie. Augustinus’ anti-sceptische argumentatie concentreert 
zich vooral op het bewijs van het bestaan van een onstoffelijke menselijke 
ziel. In de loop van dit gesprek zijn echter ook elementen van het therapeu-
tische proces zichtbaar. 
 Zo presenteert Augustinus zich in II.8 als deskundige en leider van het 
gesprek wanneer hij een diagnose geeft van Licentius’ toestand. De diag-
nose luidt ‘ondervoeding’ en Augustinus vergelijkt de ondervoede toe-
stand van de sceptische geest met ziekten zoals schurft. Augustinus geeft 

142.  Catherine Coneybeare spreekt in dit verband over ‘staging’ en legt een relatie met 
drama: spectaculum. Zie The Irrational Augustine, o.c. 42-59.
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aan deze ziekelijke toestand het predikaat nequitia.143 In contrast hiermee 
wijst hij naar de onvergankelijkheid van de deugden frugalitas en tempe-
rantia. Deze diagnose heeft de functie om aan Licentius en de lezer de 
epistemologische consequenties van hun positie te verduidelijken. Immers, 
een geest die de mogelijkheid van ware kennis uitsluit, raakt ondervoed 
en verzwakt. Uiteindelijk zullen ondeugden deze dwalende zielen in hun 
apathie ervan weerhouden zelfs ook maar op zoek te gaan naar vita beata. 
Actieve training van de geest, zoals in de klassieke toepassing van exercitatio 
mentis in de disciplinae, wordt door Augustinus in deze eerste fase niet ge-
noemd. De opbouw van De beata vita suggereert eerder dat Augustinus al-
lereerst een besef van de eigen (zwakke) conditie van de geest (zelfkennis) 
noodzakelijk achtte om tot verdere ontwikkeling te komen. De diagnose 
die Augustinus stelt met betrekking tot Licentius en andere sceptici lijkt 
vooral bedoeld om hun inzicht in de eigen verzwakte conditie toe te laten 
nemen. 

Deze diagnostische analyse is echter nog niet op Licentius’ maat gesneden. Om 
de argumenten daadwerkelijk tot hem te laten doordringen is het nodig dat 
weerstand wordt overwonnen en wordt overgegaan tot behandeling van de on-
houdbare en ziekelijke sceptische positie. ‘Een zieke geest weigert namelijk zijn 
voedsel en spuwt het uit, net zoals we dat zien gebeuren bij zieke lichamen.’144

 Licentius verzet zich tegen de internalisatie van dwingende argumenten 
die als medicijnen werken en die hem zouden dwingen zijn positie op te 
geven. De vermaning die Augustinus Licentius geeft wanneer hij uit gulzig-
heid (zelfoverschatting en ongeordendheid) de regie van het gesprek dreigt 
over te nemen in II.10, en de weerlegging van zijn onterechte beroep op 
het gezag van de afwezige Alypius, dragen een therapeutisch karakter.145 Het 
moment dat Augustinus Licentius dwingt om zijn dwaling onder ogen te 
zien door te wijzen op de openbaarheid van zijn dwalingen als gevolg van 
de aanwezigheid van de notarius, is binnen de medische beeldspraak het 
krisismoment waar het ziekteproces zijn keerpunt heeft. Zelfconfrontatie is 
hier het medicijn om de krisis te bezweren. 
 Het laatste woord is aan Monnica. Zij geeft, na verheldering gevraagd 
te hebben over de positie van de Academici, de ‘common sense’ stem. Ze 

143.  Zie Cicero, Tusc. Disp. III.8.16 en diens verwijzing naar filosofie als remedie voor 
mentale kwalen in Tusc. Disp. V.2.5. 

144.  De beata vita II.9.
145.  De beata vita II.10-15.
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concludeert dat deze mensen caducarii zijn, mensen die aan vallende ziekte 
lijden. 

Om tot een nadere bepaling te komen van de relatie tussen therapeutische 
beeldspraak en exercitatio mentis staan we nu eerst stil bij de specifieke ken-
merken van Augustinus’ gebruik van medische beeldspraken tegen het licht 
van de wijsgerige traditie van therapeutische beeldspraken. 
 Martha Nussbaum noemt in The Therapy of Desire drie kenmerken die 
alle wijsgerige scholen gemeenschappelijk hebben en zeven andere ken-
merken die meer controversieel zijn en onderwerp van discussie tussen de 
verschillende scholen. Als gemeenschappelijke kenmerken noemt Martha 
Nussbaum als eerste dat therapeutische argumenten als praktisch doel heb-
ben de leerling tot een beter mens te maken. Als tweede stelt ze dat deze 
argumenten waarde-gerelateerd zijn en beantwoorden aan diepe wensen of 
verlangens van de student. Tenslotte noemt Nussbaum dat therapeutische ar-
gumenten toegespitst moeten zijn op een specifieke individuele situatie.146

Gezien tegen het licht van deze traditie zijn er argumenten om ook Augustinus’ 
gebruik van therapeutische argumentaties binnen deze wijsgerige traditie te 
situeren.147 Uit de deelname van Licentius aan het gesprek in Cassiciacum 
blijkt Augustinus’ voornemen om van Licentius een beter mens te maken. 
Augustinus appelleert in zijn therapeutische argumentaties aan het verlangen 
om de aard van het gelukkige leven te kennen.148 Dit wijst erop dat Augustinus 
in zijn pedagogiek aansluit bij de aanwezige verlangens en talenten, maar hier 
zelf richting aan geeft en deze eventueel ombuigt. Dat Augustinus zijn the-
rapeutische argumenten toespitst op de specifieke individuele situatie van 
Licentius is o.a. gebleken uit Augustinus’ strategie om het startpunt van de 
training te kiezen in wat door Licentius zelf als zekere kennis wordt geformu-
leerd. Dit blijkt onder meer uit de wijze waarop Augustinus omgevingsfacto-
ren aanwendt in zijn streven om Licentius bereid te vinden de argumenten tot 

146.  Nussbaum (1994) o.c. 46-7.
147.  In meer algemene zin komt ook Paul Kolbet in zijn studie over Augustinus’ thera-

peutische metaforiek tot deze conclusie. Zie P. Kolbet, Augustine and the Cure of the 
Souls. Revising a Classical Ideal. (Notre Dame 2010).

148.  Dit blijkt onder meer uit Licentius’ gulzigheid om meer over de aard van het geluk-
kige leven te weten te komen. (De beata vita II.10) Dit verlangen is, ook al verkeert 
Licentius’ geest in zieke conditie, in hem aanwezig en wordt door Augustinus na 
correctie, hernomen in II.12. 
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zich door te laten dringen. Augustinus spitst de algemene en meer abstracte 
analyse (diagnose) van II.8 en 9 toe op een transformatieve therapeutische 
situatie. Hierbij wordt vooral de emotie van schaamte over de openbaarheid 
van de eigen dwaling aangewend.149 

Augustinus combineert de therapeutische beeldspraak op kleurrijke wijze 
met de notie van exercitatio mentis wanneer hij de medische beeldspraak met de 
maaltijd-metafoor verweeft. De vervlechting van beide traditionele wijgerige 
topoi maakt het niet alleen mogelijk om de ontstane impasse te doorbreken 
en te genezen. Zij faciliteert tevens een toename in krachten van de geest: het 
doel van exercitatio mentis. De overeenkomst tussen Augustinus’ toepassing van 
de medische beeldspraak en de maaltijdmetaforiek is gelegen in het feit dat in 
beide gevallen beschrijvingen van lichamelijke processen (ziekten, voeding, 
ondervoeding) verwijzen naar geestelijke processen. Dat Augustinus hiermee 
in een bestaande traditie stond, blijkt uit de wijde verspreiding van het the-
rapeutische denken in de wijsgerige scholen, maar ook uit het veelvuldige 
gebruik van medische beeldspraken door patres vóór Augustinus.150

Naast overeenkomsten tussen de wijze waarop Augustinus gebruik maakt 
van deze lichamelijke beeldspraken, zijn er ook verschillen met de hem 
omringende intellectuele omgeving aan te wijzen. Als eerste valt op dat 
Augustinus’ gebruik van therapeutische argumenten in mindere mate de 
kundigheid en de autoriteit van de therapeut (Augustinus als gespreksleider) 
benadrukt. In plaats daarvan verwijst hij eerder naar bron en auctoritas van 
het geloof.151 Evenals in De ordine versterkt Augustinus in De beata vita vanaf 
IV.20 het accent op de auctoritas door de retorische figuur van de oratio per-
petua te gebruiken. 
 Verder richt Augustinus zich ten opzichte van pagane therapeutische ar-
gumenten niet langer exclusief op de verbetering van individuen. In plaats 

149.  Augustinus kent een positieve functie toe aan emotie en neemt daarmee stelling 
tegen het stoïsche apatheia ideaal. Zie ook J. Brachtendorf, ‘Cicero and Augustine on 
the Passions.’ in: Revue des Études Augustiniennes 43(1997) 289-308.

150.  Voor een overzicht zie o.a. J. Hübner, “Christus Medicus, Ein Symbol des 
Erlösungsgeschehens und ein Modell ärztlichen Handeln.” in: Kerygma und Dogma 
31 (1985) 324-35; R. Arbessmann, ‘The Concept of ‘Christus Medicus’ in St. 
Augustine.’ in: Traditio 10(1954) 1-28; en recent P. Kolbet, Augustine and the Cure of 
the Souls. Revising a Classical Ideal. (Notre Dame 2010).

151.  De beata vita I.10; IV.27.
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daarvan voegt hij een dimensie van gemeenschap aan de therapeutische beeld-
spraak toe door aan het einde van de dialoog aan de regula fidei te refereren. Dit 
communautaire aspect is in De beata vita in vergelijking met zijn latere homi-
letische werk nog spaarzaam ontwikkeld. In zijn Sermones gebruikt Augustinus 
het Christus-medicus motief als een beeldspraak voor de heilsgeschiedenis van de 
mensheid. In de therapeutische metaforiek in De beata vita weerklinkt vooral 
het zoeken en tasten van een door de pagane wijsbegeerte gevormde intel-
lectueel, die concepten en vormen uit zijn verleden op een vernieuwende 
wijze inzet om een christelijke boodschap te verkondigen. Deze houding komt 
overeen met wat we eerder in het vorige hoofdstuk over De ordine zagen.152

Hoewel sommige auteurs153 in dit verband wezen op Augustinus’ biografi-
sche ‘liminality’ in Cassiciacum, kan niet worden uitgesloten dat Augustinus 
bewust voor deze vormen en argumentaties koos omdat zijn beoogde le-
zerspubliek hiermee vertrouwd was. Deze retorische strategie is goed ver-
enigbaar met het protreptische genre. Bovendien beschouwde Augustinus 
zich als catechumeen reeds verbonden met de kerk. 

De eigenheid van Augustinus’ toepassing van training springt in het oog bij de 
vervlechting van de medische beeldspraak en die van de geestelijke maaltijd. 
Beide leggen immers de nadruk op het gradueel toenemen van inzicht in vita 
beata en de weg erheen. Beide veronderstellen een leerling of student die zich 
toevertrouwt aan de zorgen van een leermeester en leider. Deze begeleidt 
hem actief door middel van bepaalde oefeningen naar een hoger levensdoel. 
 In vergelijking met de pedagogie van exercitatio mentis zoals door de vete-
res beoefend, is Augustinus minder eenzijdig gericht op intellectuele training 
en concentreert zich meer op de praxis van de deugdbeoefening, vooral 
op die van matigheid. Overigens wijst Augustinus’ gebruik van zijn thera-
peutische beeldspraak erop dat hij de lezer c.q. zijn gesprekspartners niet in 
staat acht om uit zichzelf tot hogere inzichten te komen. De opening van 
De beata vita heeft als doel het inzicht in de eigen zwakke (zieke) conditie 
te ontwikkelen. Hieruit vloeit de noodzaak voort om leiding en hulp te ac-
cepteren. Training en ontwikkeling van eigen vermogens kan hierna volgen. 

152.  Zie hfd. II.1.4.1 en II.1.5.
153.  C Coneybeare (2006) o.c. 23; 26-7; Ibid. 26-7: Harrison (2006) o.c. 25; S. Cooper, 

‘Scripture at Cassiciacum: 1 Corinthians 13:13 in the Soliloquies.’ in: Augustinian 
Studies 27/2 21-47; D. Trout, ‘Augustine at Cassiciacum: Otium honestum and the 
Social Dimensions of Conversion.’ in: Vigiliae Christianae 42(1988) 132-46. 
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Het laatste geeft Augustinus in De beata vita vorm door het beeld van de 
geestelijke maaltijd die de ziel aan kracht doet winnen. 
 De vervlechting van de therapeutische beeldspraak met de geestelijke maal-
tijd wijst op een achterliggende pedagogische structuur van exercitatio mentis. 
 Het traject van training dat in De beata vita doorklinkt is een doorgaande 
lijn, exercitatio mentis. Hierin breekt na een eerste fase van intensivering van 
zelfkennis in de allegorie van de zeereis, een diagnostische fase aan. Daarin 
werden de kwalen van de geest blootgelegd. In een derde fase breekt de 
crisis van de ziekte aan, gevolgd door therapie. Tenslotte treedt een vierde 
fase op waarin de geest wordt gesterkt met voedsel en aan krachten wint. 
Na deze vierde fase zou de lezer zijn doelen bereikt kunnen hebben: via de 
weg van de ordening van het eigen leven verbonden te raken met de summus 
modus. Om dit wat verder uit te diepen staan we in de volgende paragraaf 
stil bij de wijze waarop Augustinus zijn studenten erop wijst dat de praktijk 
van het dagelijks leven en reflectie over God en vita beata verbonden zijn.

4.2. Summus modus, plenitudo. God in het dagelijks leven
In het gesprek op de laatste dag relateert Augustinus in zijn behandeling van de 
begrippen summus modus en plenitudo de beleving van de matigheid aan de volheid 
van maat die God is. Hij maakt voor zijn studenten inzichtelijk dat deugdbeoefe-
ning in het dagelijks leven inzicht geeft in hoe God in ons dagelijks leven interve-
nieert. Augustinus gebruikt hiervoor de term admonitio. Gods bijstand is evenwel 
geen garantie voor succes en heeft niet automatisch het bereiken van vita beata tot 
gevolg. Toch stelt Augustinus in tegenspraak met zijn sceptische tegenstanders, een 
weg naar de waarheid in het vooruitzicht.154 Noodzakelijk voor sapientia en geluk 
is verbondenheid met de bron hiervan. Deze levenssituatie wordt door Augustinus 
omschreven wordt als plenitudo: een leven in volheid van maat. 

‘Maar toch moeten we erkennen dat we, zolang we nog zoeken en we ons 
nog niet aan de bron zelf en, om dat woord te gebruiken, aan de volheid 
zelf voldoende gelaafd hebben nog niet tot onze Maat zijn gekomen. En 
daarom zijn we, hoewel God reeds zijn bijstand verleent, toch nog niet wijs 
en gelukkig.’155

154.  Voor een analyse van vita beata en Augustinus’ behandeling ervan, zie J.L. Marion, 
Au Lieu de Soi. L’approche de Saint Augustin. (Paris 2008) 89-148, m.n. 139-47. 

155.  De beata vita IV.35: Sed tamen quamdiu quaerimus, nondum ipso fonte atquae, ut ullo 
uerbo utar, plenitudine saturati nondum ad nostrum modum nos peruenisse fateamur et ideo 
quamuis iam deo adiuuante nondum tamen sapientes ac beati sumus. 
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De wijsheid waar Augustinus op doelt komt voort uit een hoogste Maat 
(summus modus), terwijl de admonitio ertoe aanzet God te zoeken.156 De weg 
die Augustinus met zijn gesprekspartners aflegt om te komen tot deze con-
clusie is een gesprek waarin het zoeken van het geluk in dit leven bestaat in 
het vinden van de juiste maat. Deze laatste maakt het mogelijk dat we met 
de summus modus verbonden kunnen raken. 

Verschillende auteurs hebben er op gewezen dat Augustinus in De beata vita 
Ciceroniaanse begrippen en argumenten ontleent en deze van een eigen 
connotatie of toepassing voorziet.157 Voorbeelden hiervan zijn o.a. Augustinus’ 
gebruik van begrippen als modus, plenitudo en sapientia. Deze duiden in zijn 
argumentatie zowel transcendente als immanente kwaliteiten aan.
 Deze en andere begrippen vergemakkelijken het voor de student om 
zich in hun dagelijkse leven verbonden te weten met wat eeuwig en on-
stoffelijk is. Zoals we eerder zagen is dit een context waarin we Augustinus 
vaker vormen van exercitatio mentis zien toepassen 158 

Augustinus heeft daarmee een belangrijk pegagogisch instrument in han-
den gekregen. Het doel van een oefensituatie is de student een (intellec-
tueel) inzicht bij te brengen, deze te consolideren en tot habitus te laten 
uitgroeien. Daartoe is het noodzakelijk dat de oefening toegespitst is op 
de uitgangspositie van de student. De student zal uit zichzelf of door de 
docent gemotiveerd moeten worden om (gedurende langere tijd) de no-
dige inspanningen te leveren. Hiertoe houdt Augustinus zijn studenten een 
aantrekkelijk doel voor ogen: met een verbeterd inzicht op weg naar vita 
beata. De docent zal de student hiertoe op positieve wijze trachten te mo-
tiveren door hem het aantrekkelijke doel voor ogen te houden. Anderzijds 
maken ook ontkrachting en weerlegging van argumenten en posities van 
opponenten deel uit van zijn pedagogisch programma. De combinatie van 
beide processen stimuleert de student om de focus van het intellect om te 
buigen om uiteindelijk te komen tot het innemen van nieuwe posities. Om 

156.  De beata vita III.35, zie ook Plotinus Enn. I.6.9. 
157.  Zie bv. P. van Geest, ‘Stoic against his Will? Augustine on the Good Life in De beata 

vita and the Praeceptum.’ in: Augustiniana 54 (2004) (= Mélanges offerts à T.J. van Bavel 
à l’occasion de son 80e anniversaire. (Leuven 2004) 533-50; H. Drecoll (1999) o.c., 27-
49; M. Foley, ‘Cicero, Augustine, and the Philosophical Roots of the Cassiciacum 
Dialogues.’ in: Revue des Études Augustiniennes 45 (1999), 51-77.

158.  Zie o.a. hfd. II.1.4.2.
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een consolidatie van deze nieuwe inzichten te bewerkstelligen is herhaling 
van deze intellectuele sprong noodzakelijk. De actuele levenssituatie van de 
student staat daarbij centraal. Daarom is het onontbeerlijk om gedurende 
het verloop van de oefening geregeld terug te keren tot de praktijk van het 
leven van de student. Augustinus reikt hen begrippen aan die hem de mo-
gelijkheid bieden zijn actuele situatie te koppelen aan de nieuw verworven 
(intellectuele) inzichten. 

Het doel dat Augustinus in De beata vita voor ogen lijkt te staan is zijn gespreks-
partners te laten zien en ervaren dat het christendom een volwaardige en ware 
filosofie is. Augustinus tracht zijn lezer in De beata vita tot deze overtuiging te 
brengen. Hij stimuleert hen de praktische consequenties ervan te aanvaarden 
(conversio) door het accent te leggen op een verbinding tussen orthopraxie en 
correct denken. In de analyse van het retorische niveau hebben we gezien dat 
Augustinus hiervoor gebruik maakt van het protreptische genre.159 

Een begrip dat Augustinus hiertoe introduceert is plenitudo. (IV.31) 
Augustinus voorziet dit begrip van een nieuwe betekenis. Nadat Augustinus 
de betekenis ervan preciseerde tot een begrip dat verwijst naar volheid van 
maat, wordt de argumentatie via de Ciceroniaanse deugden frugalitas en tem-
perantia in IV.32 geleid naar een bespreking van sapientia. Hiermee duidt 
Augustinus zoals eerder genoemd zowel menselijke als goddelijke wijsheid 
aan. Plenitudo verwijst bij Augustinus naar volheid van maat. Deze kan zowel 
een immanente praxis van de deugd temperantia aanduiden als naar de trans-
cendente summus modus verwijzen.

De consequentie van deze denkbewegingen die Augustinus zijn gehoor laat 
uitvoeren is dat de posities van de gespreksdeelnemers in beweging zijn ge-
komen. Hierdoor heeft Augustinus hen in de juiste uitgangssituatie gema-
noeuvreerd om ingewijd te worden in de christelijke filosofie. Het inzicht 
dat hierin centraal staat is Gods immateriële zijn. De implicatie ervan is dat 
vita beata in niet in dit aardse leven maar slechts in het eschaton gevonden kan 
worden. 

Om er verzekerd van te zijn dat hij te midden van de complexiteit van de 
argumenten zijn gehoor niet verliest, keert Augustinus geregeld terug naar 

159.  Zie hfd II.1.3.3 en II.2.3.2.
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de actuele levenssituatie van zijn gesprekspartners. Hij voltrekt herhaaldelijk 
met hen de bewegingen tussen de immanentie van het dagelijkse bestaan en 
de intelligibele wereld. Deze herhaalde beweging oefent het intellect van de 
toehoorders.160

 Een expliciete aanwijzing dat Augustinus zijn gehoor daadwerkelijk sti-
muleert tot geestelijke training is te vinden in IV.32 waar Augustinus het 
advies geeft te mediteren over sapientia. (cum uero sapientiam contemplatur) 

Dat Augustinus zijn studenten ook op negatieve wijze tracht te motiveren 
door courante opvattingen over geluk te ontkrachten blijkt uit o.a. IV.26, 
waar hij verwijst naar Cicero’s figuur Orata. Augustinus wil er mee aantonen 
dat het ware geluk niet in materieel bezit gelegen kan zijn. Augustinus’ ont-
lening aan Cicero gaat verder dan een louter kopiëren van ideeën. Hij voegt 
er een eigen betekenis aan toe wanneer hij de Ciceroniaanse temperantia als 
weg naar de summus modus kwalificeert.161 
 Een uiteindelijke consolidatie van de nieuwe positie volgt in de paragra-
fen IV.34 en IV.35, waar de begrippen summus modus en veritas in hun on-
derlinge relaties worden beschreven. De exercitie wordt afgesloten met het 
exempel van Monnica’s uitroep die bovengenoemde intellectuele oefening 
overstijgt met haar herkenning en belijdenis.

Bovenstaande observaties wijzen erop dat het gesprek op de derde dag ken-
merken vertoont die suggereren dat de pedagogische intentie ervan die van 
een training is. Augustinus illustreert dit met hulp van (het begin van) een 
eigen christelijke visie op vita beata. In deze optiek is het ultieme geluk niet 
in dit leven te vinden. Het geluk dat in dit leven gevonden kan worden is 
een gelovig zoeken (Deum propitium habere) dat resulteert in een receptieve 
attitude. Deze weg van de autoriteit van het geloof vult de intellectuele 
training aan en vormt de context voor de menselijke inspanning die ervoor 
geleverd moet worden.
 Eén aspect van deze training bestaat uit het leren inzien dat de mens 
afhankelijk is van een goddelijk initiatief. Een ander, in De beata vita niet 
onaanzienlijk deel van de oefening, bestaat uit een intellectuele exercitie 
die een conversio tot de wijsheid veronderstelt. Deze is niet beperkt tot het 

160.  Zie bv. IV.28 waar Augustinus door middel van het begrip egestas naar de im-
manentie van het dagelijks leven verwijst en als tegengestelde het begrip sapientia 
introduceert. 

161.  De beata vita IV.31-33.
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intellect, maar moet ook ethische consequenties krijgen.162 Deze bekering 
veronderstelt voor de intellectueel begaafden ook een conversio tot de filoso-
fie van het christendom. De oefening in de beleving van de temperantia heeft 
hierin een centrale functie omdat deze de verbinding kan leggen tussen het 
intellect en het praktische leven. Het is waarschijnlijk vooral deze intellec-
tuele lezersgroep tot wie Augustinus zich lijkt te richten in zijn exercitatio 
mentis van de derde dag en aan wie hij de wijsheid van Monnica als spiegel 
voorhoudt.

4.3 Theologale deugden 
De training in de beleving van de klassieke deugd temperantia speelt een 
prominente rol in het betoog van Augustinus. Dat Augustinus de theologale 
deugden geloof, hoop en liefde pas aan het einde, na de trinitaire belijde-
nis van Monnica noemt, zal niet zonder betekenis zijn. Zij behoren tot het 
geopenbaarde geloofsgoed dat Augustinus hier kennelijk niet ter discussie 
wilde stellen. De theologale deugden omvatten het samenwerken van men-
selijke en goddelijke activiteit. Als goddelijke gaven en typisch christelijke 
deugden vallen ze voor Augustinus onder de auctoritas van het geloof. Hierin 
zal mogelijk ook de reden gelegen zijn om de theologale deugden deel te 
laten uitmaken van de gelovig herkennende conclusie van Monnica. 
 Monnica typeert de deugden in De beata vita III.35 als causale en rich-
tinggevende principes achter de christelijke levensweg die de christe-
nen naar hun doel brengen. De gekozen uitdrukking quam nos festinantes 
maakt duidelijk dat de theologale deugden in beweging zetten en bewe-
ging mogelijk maken. Tevens suggereert het feit dat Augustinus Monnica 

162.  Carol Harrison komt in haar boek Rethinking Augustine’s Early Theology tot de con-
clusie dat Augustinus de menselijke afhankelijkheid van God die de mens tege-
moetkomt reeds vanaf zijn vroege werk gethematiseerd heeft. Hoewel in De beata 
vita aspecten van deze afhankelijkheidsrelatie naar voren komen (thematiek van 
providentia in proloog, admonitio in IV.35), beschrijft Augustinus over het geheel 
genomen de zoektocht naar het vita beata als een resultaat van de menselijke (in-
tellectuele) inspanning van het zoeken. Deze weg wordt afgelegd in de context 
van de voorzienigheid en wordt versterkt door de deugdbeoefening. (IV.35) Zie 
Harrison (2006) o.c. 277; Drecoll (1999) o.c. 31. Een voorbeeld van dit samengaan 
van menselijk en goddelijk handelen zijn, zoals eerder genoemd, de theologale 
deugden die in De beata vita aan het einde (IV.35) worden genoemd door Monnica. 
Het dynamische aspect van de deugden wijst erop dat Augustinus hiermee zowel 
een initiatief van transcendentale zijde wilde omschrijven als een oefening in or-
thopraxie. Zie ook hoofdstuk II.3.5.3 en II.4.6.1-2.
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de vermelding hiervan laat combineren met haar belijdenis dat deze typisch 
christelijke deugden bepalend zijn voor de vorm van training die een chris-
telijke Godzoeker ondergaat. Dat Augustinus het startpunt niet kiest in de 
theologale deugden maar in de klassieke Ciceroniaanse deugden frugalitas en 
temperantia wijst erop dat hij zich in deze dialoog richtte tot een gemeen-
schap van intellectuelen voor wie deze begrippen vertrouwd waren, de sto-
ische en sceptische incluis. 

De specifieke kleuring die Augustinus aan de geestelijke oefening geeft, is 
die van intellectuele bescheidenheid. Deze staat in contrast met de hoog-
moed die hij meent te signaleren bij filosofen en Manicheërs. De lezer kan, 
door deze bescheidenheid gesensibiliseerd, worden genezen van zijn gees-
telijke kwalen, waarna zijn ziel versterkt wordt door Augustinus’ geestelijk 
voedsel. Het hoofdbestanddeel hiervan lijkt te bestaan uit het inzicht dat 
voor Augustinus de training in het vinden van de juiste maat in het leven 
een weg is om inzicht te verwerven in de intelligibilia. De geestelijke weg 
die de lezer aflegt maakt hem ontvankelijk voor de werkzaamheid van God 
in zijn leven. Dit bewustzijn moet hem helpen op zoek te gaan naar het 
bestendige geluk dat buiten het bereik van dit leven ligt.
 Exercitatio mentis wordt door Augustinus in De beata vita verbreed tot 
een gelovig zoeken en denken dat wijst naar vita beata buiten dit leven. 
Augustinus’ vorming richt zich zo niet alleen op training van het intellect, 
maar is een oefening in het gemeenschapsleven volgens de juiste maat. 

5. conclusie

Augustinus’ bijdrage aan het wijsgerige discours rondom vita beata is vooral 
gelegen in zijn stelling dat volledig menselijk geluk pas in het hiernamaals 
gevonden kan worden. Desalniettemin opent Augustinus enkele wegen die 
ertoe kunnen leiden dat reeds tijdens dit leven een zekere verbondenheid 
met het eeuwige geluk kan groeien. Augustinus wijst enerzijds naar de weg 
van het geloof en anderzijds naar de weg van het gezuiverde en genezen 
intellect dat tot momenten van contemplatie kan komen. Door training in 
de beleving van temperantia wordt iemand meer ontvankelijk voor goddelijk 
heilshandelen. Augustinus beschrijft Gods ingrijpen in mensenlevens als pro-
videntia en als admonitio. Ze roepen de herinnering aan de eigenlijke bestem-
ming van de mens wakker. Dit proces is een opstijgende weg van de geest en 
veronderstelt zuivering. Om het pedagogische aspect ervan te omschrijven 
griipt Augustinus terug op de hem vertrouwde traditie van exercitatio mentis. 
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Op grond van bovengenoemde observaties zijn de volgende argumenten 
te noemen die ervoor pleiten dat Augustinus in De beata vita daadwerkelijk 
aspecten van exercitatio mentis als pedagogisch concept toepaste. 

Als eerste stoelt de notie van exercitatio mentis op de aanname dat het mogelijk 
is om een student in een pedagogische situatie door trainingen, sturing van 
intellect en levenshouding tot contemplatie te stimuleren. Augustinus maakt 
in De beata vita op verschillende wijzen gebruik van concepten en begrippen 
die het mogelijk maken met behulp van menselijke termen over eeuwige 
zaken na te denken. (sapientia, plenitudo, modus) We hebben Augustinus’ toe-
passing ervan bestudeerd in de analyse van de epistemologisch-theologische 
tekstlaag in § 4.2. Augustinus trekt de consequentie van deze intellectuele 
training door tot in het ethische domein door de beleving van deugden 
(§ 4.3) en van temperantia te benadrukken. Met deze orthopraktische focus 
neemt Augustinus in De beata vita een tamelijk optimistisch standpunt in 
over de mogelijkheden van menselijke inspanning en beschouwt derhalve 
training en oefening als zinvol. 

Als tweede is er de herhaalde beweging die Augustinus op de derde dag 
met zijn toehoorders maakt tussen de eigen concrete levensomstandigheden 
en de reflectie op eeuwige en intelligibele zaken.We hebben gezien dat 
Augustinus hiertoe gebruik maakt van retorische instrumenten zoals het 
beeld van het leven als zeereis en de haven van de filosofie. (§ 3.1 en § 3.2) 
Deze dynamiek suggereert dat in de oefeningen herhalingen belangrijke 
aspecten zijn. Zijn specifieke gebruik van begrippen (temperantia, plenitudo, 
sapientia, modus) om de wisselwerking tussen transcendent en immanent aan 
te duiden geven Augustinus een belangrijk eigen pedagogisch instrumenta-
rium.163 Opvallend is dat Augustinus ter wille van zijn pedagogie het hier en 
nu in chronologie voorop lijkt te stellen, terwijl hij evident aan eeuwige en 
immateriële entiteiten het uiteindelijke primaat toekent.

Als derde wijzen we op de typisch Augustijnse toevoeging van de weg van 
het geloof aan het concept exercitatio mentis. Deze toevoeging maakt deze 

163.  Paul van Geest wees eerder naar de stoïsch-Ciceroniaanse herkomst van deze 
concepten en vergeleek deze met aspecten van Augustinus’ Praeceptum. P. van 
Geest, ‘Stoic against his Will? Augustine on the Good Life in De beata vita and the 
Praeceptum.’ in: Augustiniana 54 (2004) (= Mélanges offerts à T.J. van Bavel à l’occasion 
de son 80e anniversaire, (Leuven 2004) 533-50.
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antieke notie aanmerkelijk meer toegankelijk voor degenen die hun zoek-
tocht tot buiten de actie-radius van het intellect willen uitbreiden. Monnica 
is in De beata vita de personificatie van deze alternatieve weg naar vita 
beata.

Voorts wijze we als vierde op Augustinus’ expliciete inclusie van zoekenden 
in de groep van mensen voor wie hij vita beata uiteindelijk bereikbaar acht. 
(§ 3.1) Quaerere is in het discours van De beata vita een voorwaarde om zich 
vergezeld te weten van een propitius Deus. Dit zoeken zoals door Augustinus 
in De beata vita beschreven vertoont kenmerken van een serie geestelijke 
oefeningen. God zelf is daarbij werkzaam in de providentia en de admonitio 
en komt de mens in zijn inspanning in de deugdbeleving en de intellectuele 
training tegemoet. In de actie van het zoeken treedt de menselijke activiteit 
meer op de voorgrond dan de goddelijke activiteit. Het laatste omschrijft 
Augustinus als providentia die zich uitstrekt tot alles wat zich in de kosmos 
bevindt en uitgaat van een transcendente, immateriële God. Zoeken impli-
ceert gezocht worden. 

Karakteristiek voor de wijze waarop Augustinus in De beata vita de notie van 
exercitatio mentis toepast is zijn toevoeging van de weg van het geloof aan de 
intellectuele scholing. Meer specifiek komt dit tot uitdrukking in de functie 
van de training in deugdbeleving op weg naar de summus modus. Deze staat 
principieel open voor allen, hoewel slechts de intellectueel geschoolden in 
staat zullen zijn om de intellectuele tour-de-force op de derde dag te kunnen 
volgen. Toch sluit Augustinus het laatste niet uit, blijkens de herkenning en 
belijdenis van Monnica. 

Door Augustinus’ accent op orthopraxie (temperantia en theologale deug-
den) zijn in zijn argumentatie begrippen noodzakelijk die het menselijke 
immanente- en het goddelijke, transcendente domein kunnen verbinden. 
De wijze waarop Augustinus deze inpast in zijn gesprek vertoont ken-
merken van een oefening: herhaling, toespitsen op specifieke persoon 
of lezersgroep, opwekken van motivatie door het ontkrachten van op-
ponerende argumenten, en tenslotte zijn streven naar een blijvende ver-
andering. 
 Specifiek voor De beata vita is dat goddelijk en menselijk handelen syner-
gistisch werken. Met betrekking tot het menselijk handelen is Augustinus 
eerder optimistisch dan pessimistisch. Toch wordt het gesprek vanaf de 
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proloog (impliciet) bepaald door de regula fidei. Pas aan het einde van de 
dialoog wordt er op expliciete wijze aan gerefeerd.164

 De synergie tussen menselijk en goddelijk handelen wordt door 
Augustinus vanaf het begin van De beata vita uitgewerkt en expliciet zicht-
baar gemaakt in het thema van de providentia. Daarnaar verwijzen ook de 
metaforiek van de zeereis en de haven. De synergie wordt tevens zichtbaar 
in de therapeutische beeldspraak. Augustinus heeft daarbij de rol van een 
therapeutische wijsgeer. Zijn leidende positie wordt echter gerelativeerd 
door de functie van Monnica in het gesprek.

Door evocatie van een wijsgerige therapeutische setting, kan Augustinus 
elementen van de wijsgerige traditie van oefening en training op een eigen 
manier toepassen. In De beata vita is nog geen sprake van een uitgewerkt 
Christus-medicus motief. (§ 4.1) Eerder kiest Augustinus ervoor om zich aan 
te sluiten bij algemeen bekende wijsgerige topoi: filosofie als therapie van 
de ziel en het beeld van het geestelijk banket.165 Door beide thema’s te ver-
vlechten neemt Augustinus niet alleen stelling tegen sceptici, maar vooral 
ook tegen de hoogmoed die hij aantrof bij intellectuelen. Dit weerhield 
hem er niet van om een belangrijke functie toe te kennen aan intellectuele 
training binnen de vorming van zijn studenten. De discussie rondom vita 
beata is immers opgedragen aan een intellectueel geschoold man: Manlius 
Theodorus over wie Augustinus zich in zijn Retractationes nog tamelijk ne-
gatief uit zou laten. 

Deze observaties leiden naar de conclusie dat De beata vita daadwerkelijk 
kenmerken vertoont van het protreptische genre. Augustinus richt zich im-
mers in zijn bijdrage aan het wijsgerige eudaimonistische discussie tot een 
lezerspubliek dat een andere leer was toegedaan dan het christendom. Zijn 
pijlen richtten zich vooral op argumentaties van sceptici (Licentius), aan-
hangers van materialistische wereldopvattingen (Stoa en Epicureërs), en 

164.  Deze observaties steunen Carol Harrison’s these dat centrale theologische thema’s 
als genade, schepping reeds in de Cassiciacum-dialogen aanwezig zijn. Het feit 
dat Augustinus deze eerder omschrijft dan expliciet noemt kan mogelijk worden 
verklaard doordat hij zich met het oog op zijn doelgroep bewust in een idioom 
uitdrukte dat voor hen vertrouwd en begrijpelijk was. 

165.  Zie voor een analyse van Augustinus’ gebruik van therapeutische metaforen in De 
beata vita zie P. Kolbet, Augustine and the Cure of the Souls. Revising a Classical Ideal. 
(Notre Dame 2010), 88-118.
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mogelijk ook op Manicheërs. Vrijwel zeker had Augustinus een intellectu-
eel gevormd publiek op het oog. Het is aannemelijk dat het dezelfde kring 
was waarin hij verkeerde in Milaan. Vermoedelijk was het ook binnen dit 
culturele milieu waarin Augustinus zijn beschermer en mecenas zocht. De 
combinatie van de setting van de havenmetaforiek en de autobiografische 
exemplarische levensloop van de eerste paragrafen wijzen erop dat de erop 
volgende discussie een protreptisch doel had: conversio tot de filosofie van 
het christendom.

Wanneer we onze aandacht tenslotte opnieuw richten op de omschrijving 
die Lewis Ayres in navolging van John Cavadini van exercitatio mentis gaf, valt 
tegen het licht van onze lezing van De beata vita op dat Ayres’ definitie vooral 
de neoplatoonse achtergrond benadrukt. Onze tekstlezing liet zien dat oefe-
ning en training in De beata vita in retorisch opzicht vooral beïnvloed werd 
door beelden en metaforen afkomstig uit het oeuvre van Cicero. 
 De analyse van het epistemologisch-theologische tekstniveau liet zien 
dat de training in deugdbeoefening (temperantia) centraal staat. Het werk van 
Cicero laat een complexe invloed van verschillende wijsgerige stromingen 
zien. We hebben gezien dat onze lezing van De beata vita aanwijzingen geeft 
om te veronderstellen dat er naast een neoplatoonse herkomst evenzeer van 
een stoïsche achtergrond sprake kan zijn bij Augustinus’ gebruik van exercita-
tio mentis. Van de door Lewis Ayres genoemde toenemende beeldenvrijheid 
van de training is ook in De beata vita sprake. Augustinus past zijn oefeningen 
immers bij voorkeur toe in een context waarin het spanningsveld tussen 
materieel en immaterieel een bepalende rol speelt. Dit geldt ook voor zijn 
denken over vita beata. 

De pedagogische notie van exercitatio mentis wordt door Augustinus op re-
torisch niveau toegepast binnen de context van het protreptische genre. 
Hiermee lijkt Augustinus te suggereren dat intellectuele en morele training 
zinvol en noodzakelijk is en dat lezen een middel kan zijn om dit proces in 
gang te zetten, zoals hij dat zelf ook ervaren had in de lezing van Hortensius 
en van de libri platonicorum. 
 De analyse van het epistemologisch-theologische niveau van de tekst liet 
zien dat Augustinus niet alleen in de bekende therapeutische wijsgerige tra-
ditie staat, maar ook op een originele wijze gebruik maakt van termen zoals 
summus modus en plenitudo. Hiermee benadrukt hij de voor het vormings-
proces essentiële reflectie over de relatie tussen het dagelijkse leven en vita 
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beata. In vergelijking met zijn opponenten is Augustinus’ filosofie laagdrem-
pelig maar tegelijkertijd veeleisend vanwege de nadruk op de orthopraxie 
als weg naar wijsheid. 
 Door gebruik te maken van bekende topoi en van beeldspraken als thera-
pie en banket, maakt Augustinus zijn betoog toegankelijk voor het lezerspu-
bliek dat hij beoogde. De training die Augustinus aanbiedt is instrumenteel 
en wijst de weg naar vita beata. Dit transcendente geluk is door hem deels 
als het resultaat van menselijke inspanning omschreven. Het is vooral ook de 
vrucht van een toenemend inzicht dat deze moeite slechts productief wordt 
voor wie op een bescheiden wijze op zoek gaat én zich laat vinden door de 
wijsheid die volgens Augustinus in het christendom gelegen is.
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Hoofdstuk 3 
OEFENINGEN IN RATIONEEL DENKEN EN LEVEN: 
EXERCITATIO MENTIS IN DE SOLILOqUIA, DE 
IMMORTALITATE ANIMAE EN DE qUANTITATE ANIMAE

1. inleiding

Augustinus moet al vroeg in zijn leven gefascineerd zijn geweest door het 
zelf en de mogelijkheid van zelfreflectie en zelfkennis. Deze fascinatie vatte 
Augustinus het meest beknopt in zijn Soliloquia samen: noverim me, nove-
rim te.166 Men treft dezelfde fascinatie aan in De immortalitate animae, waar 
Augustinus in beknopte paragrafen het geraamte bouwt voor een nog te 
schrijven slotdeel van de Soliloquia. Het schetsmatige karakter van deze pa-
ragrafen geeft inzicht in de sterkten en zwakten van Augustinus’ rationele 
fundering van zijn overtuiging dat aan het zelf een onsterfelijke, onstoffe-
lijke en rationele ziel ten grondslag ligt.
 Eenzelfde vraag naar de natuur van de menselijke ziel zou Augustinus 
nogmaals beantwoorden in zijn dialoog De quantitate animae. Hierin wendt 
hij zijn retorische vaardigheden aan om de lezer ervan te overtuigen dat 
de ziel onstoffelijk en onsterfelijk is. Maar tevens wijst hij de weg naar dit 
inzicht aan: de vera philosophia in de gedaante van het christendom. 

In de voorgaande hoofdstukken bleek dat in de dialogen De beata vita en 
De ordine elementen van zijn werk te traceren zijn die erop wijzen dat 
Augustinus beïnvloed werd door de pedagogische praktijk van de exercita-
tio mentis. We stonden stil bij de wijze waarop exercitatio mentis Augustinus 
toegepast heeft in zijn retorische techniek. Dit betreft vooral de inkadering 
van de exercitatio mentis in het protreptische genre. Voor Augustinus had dit 
als consequentie dat hij ervoor koos zich in een wijsgerig idioom uit te 
drukken dat zijn betoog toegankelijk maakt voor intellectueel geschoolde 
lezers die het christendom niet als levensovertuiging hadden. Tenslotte we-
zen we op Augustinus’ toepassing van de retorische figuur van de oratio 
perpetua. Hiermee gaf Augustinus aan de thema’s gezag en geloof een extra 
reliëf in de dialoog. Analyse van het epistemologisch-theologische niveau 
liet zien dat aspecten van exercitatio mentis te traceren waren in De beata vita 
en De ordine in de context van het spanningsveld tussen zintuiglijk en intel-
ligibel, tijdelijk en eeuwig, immanent en transcendent, buiten en binnen. 

166.  Soliloquia II.1.1. 
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In dit verband wezen we op Augustinus’ gebruik van concepten als sapi-
entia, beatitudo, summus modus, temperantia. Deze hebben het vermogen om 
door middel van immanente termen aspecten van God en de intelligibele 
wereld ter sprake te kunnen brengen. Voornoemde termen werden door 
Augustinus op cruciale momenten in zijn betoog ingepast, zodat de lezer 
herhaaldelijk wordt aangespoord de denkbewegingen in het voornoemde 
spanningsveld van tijdelijk naar eeuwig en van materieel naar immaterieel 
te maken. Chronologisch staat bij Augustinus steeds het zintuiglijke voorop: 
per corporalia ad incorporalia. Het herhaaldelijk afleggen van dit traject biedt 
de student een ordo studiorum. Augustinus schrijft aan de discipline die no-
dig is om deze te doorlopen een zuiverende werking op de ziel toe. Deze 
maakt hem meer ontvankelijk voor Gods heilshandelen. De denkbeweging 
tussen zintuiglijk en immaterieel voltrekt de lezer niet louter met hulp van 
het eigen intellect. Augustinus beschrijft deze als een menselijke act binnen 
de grotere (kosmische) context van God die de mens tegemoetkomt. Dit 
initiatief van God heeft zijn effect in de afhankelijkheidsrelatie van de mens 
als schepsel ten opzichte van de Schepper, in de goddelijke zorg van de pro-
videntia en in de admonitio. 
 Waar in De beata vita en De ordine de focus gericht was op het thema van 
geluk en van ordo, hebben de Soliloquia, De immortalitate animae en De quantitate 
animae de reflectie op het zelf en de aard van de menselijke ziel als onderwerp. 
De analyse van De beata vita en De ordine bracht de relatie tussen Augustinus’ 
toepassing van exercitatio mentis en het verlangen naar contemplatie aan het 
licht. Vanwege Augustinus’ nadruk op het bewijs van het bestaan van de on-
sterfelijke en onstoffelijke aard van de menselijke ziel in de Soliloquia, De im-
mortalitate animae en De quantitate animae lijkt het zinvol om ook deze werken 
te bestuderen met het oog op toepassing en context van exercitatio mentis. Het 
doel hiervan is aspecten van exercitatio mentis op het spoor te komen. Tegen 
de achtergrond van stoïsche en neoplatoonse auteurs zou ons tekstonderzoek 
aanwijzingen kunnen geven om te komen tot formulering van Augustijnse 
kenmerken en karakteristieken van exercitatio mentis. 
 Het accent zal daarbij zoals in eerdere hoofdstukken liggen op een ana-
lyse op twee niveaus: het retorische niveau waarop Augustinus zich richt 
tot zijn gesprekspartner en over diens hoofd heen tot de lezer. Het tweede 
niveau waarop aspecten van de praktijk van exercitatio mentis te traceren zijn, 
is dat van de epistemologie en theologie. Deze staat in het discours van 
Augustinus in functie van de transformatie die hij zijn gesprekspartner en 
lezer wil laten doormaken. 
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Na de bespreking van relevante literatuur richten we ons op de relatie tus-
sen exercitatio mentis en retorica in bovengenoemde werken. We belichten 
deze relatie aan de hand van drie aspecten: Augustinus als leerling van Ratio, 
Augustinus als docent en tenslotte bij het personage Ratio dat zowel god-
delijke als menselijke eigenschappen kent.

Als eerste bestuderen we in § 3.1 Augustinus’ eigen ervaringen als leerling van 
Ratio in de beslotenheid van de Soliloquia. Augustinus laat de lezer deelgenoot 
zijn van dit gesprek. Dit is in feite een dialoog tussen dat wat Augustinus be-
schouwde als het rationele en onsterfelijke deel van zijn ziel en de lezer die 
zich identificeert met Augustinus.167 Nadat we Augustinus in zijn rol van leer-
ling hebben bestudeerd, richten we ons op zijn docentschap. In § 3.2 komen 
de thema’s rationaliteit en gezag aan de orde en de uitleg die Augustinus zelf 
in De quantitate animae geeft over de necessarius circuitus van exercitatio mentis. 
Tevens worden de ladders die tot de visio Dei moeten leiden nader beschreven 
en staan we tenslotte stil bij de rol die Augustinus aan het geheugen toekent. 
 Omdat het personage Ratio als gids en leraar functioneert die de exercita-
tio mentis aanstuurt en stimuleert, bestuderen we in § 3.3 de manier waarop 
Augustinus Ratio van goddelijke en menselijke eigenschappen voorzag. In de 
manier waarop Ratio Augustinus tegemoet treedt in zijn zoeken naar wat goed 
en kwaad is en in haar alwetendheid en therapeutische deskundigheid, ver-
toont zij overeenkomsten met God. In haar nabijheid, in haar aansporingen en 
troostrijke aanwezigheid laat Augustinus tegelijkertijd menselijke en godde-
lijke kanten zien van Ratio. Juist deze combinatie van menselijke en goddelijke 
eigenschappen maakt Ratio geschikt om de functie van Pedagoog te vervullen 
in het vormingsproces dat Augustinus zijn lezer wil laten doormaken.

In de erop volgende vierde paragraaf staat de analyse op het epistemolo-
gisch-theologische niveau centraal. Deze analyse richt zich allereerst in § 4 
op De immortalitate animae. Dit werk is als schets voor de voltooiing van de 
Soliloquia een weergave van Augustinus’ visie op de menselijke ziel zonder 
enige retorische versiering. Het geeft inzicht in de wijze waarop Augustinus 
studeerde en schreef en in diens receptie van de exercitatio mentis in relatie 
tot zijn antropologie.

167.  Zie voor verschillende analyses van de dialogische natuur van de Soliloquia J.L. 
Marion. Au Lieu de Soi. L’approche de Saint Augustin. (Paris 2008) en B. Stock, 
Augustine’s Inner Dialogue. The Philosophical Soliloquy in Late Antiquity. (Cambridge 
2010).
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 Wanneer de ziel zich door training leert zien als vehiculum veritatis kan zij 
in contact komen met de intelligibele ideeën die in het innerlijk van de ei-
gen ziel aanwezig zijn Dit proces waarin de student vanuit een toestand van 
aversio moet komen tot conversio is een training in zelfkennis. Hierin speelt 
exercitatio mentis als rationele training een belangrijke rol 

Omdat in de wijsgerige Socratische traditie waarin Augustinus staat, denken 
moet resulteren in handelen is het onderwerp van de erop volgende para-
graaf 5 de plaats en functie van deugden in het discours van Augustinus. In 
§ 5.1 bestuderen we passieve en receptieve aspecten van het vormingspro-
ces aan de hand van de Soliloquia. Vervolgens staan we in § 5.2 stil bij de 
therapeutische werking die Augustinus toeschrijft aan de studie van weten-
schappen en bij de functie die hij aan deugden toekent. Hij bad erom in de 
Soliloquia. Vooral de vervlechting van deugdbehandeling met de beeldspraak 
van de therapie is onderwerp van studie. De actieve intellectuele training 
door de studie van de disciplinae kent een receptief aspect in de vorm van 
een zuiverende en reinigende werking op de ziel. Augustinus laat in zijn 
studieprogramma het curriculum samenvallen met een overgang van de sensi-
bilia naar de intelligibilia. Vooral de intellectuele oefeningen in geometrie en 
dialectiek nemen hierin een belangrijke plaats in. 
 Tenslotte staan we in § 5.3 stil bij de spilfunctie van de deugden in het 
vormingsproces. Augustinus brengt een (Paulijnse) hiërarchische ordening aan: 
van de deugden geloof, hoop en liefde is slechts de liefde blijvend sub specie ae-
ternitatis. Augustinus legt in de Soliloquia en in De immortalitate animae vooral de 
nadruk op intellectuele training en op deugdbeoefening. In De quantitate animae 
noemt hij expliciet het christelijke geloof als weg bij uitstek naar zelfkennis en 
naar volmaaktheid met gebruikmaking van Schriftcitaten en uitleg over christe-
lijke doctrine. In De quantitate animae belicht Augustinus het rationele en actieve 
aspect van deugdbeoefening. Deugdbeoefening leidt tot beter inzicht in de ra-
tionaliteit van de eigen ziel. Voordat we overgaan tot analyse van voornoemde 
teksten bespreken we kort de publicaties die ons onderzoek direct raken. 

2. literatuur en historiografie

Naast een selectieve, chronologische bespreking van relevante literatuur, 
vraagt ons onderzoek allereerst om een oriëntatie op de klassieke auteurs 
die voor Augustinus als bronnen fungeerden. 
 Een recente thematische studie van Christopher Gill over de antropolo-
gie en het zelf in het hellenistische en Romeinse wijsbegeerte werpt licht 
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op onderlinge samenhang van het werk van stoïsche en platoonse denkers.168 
Gill concentreert zich in zijn studie vooral op de vraag welke factoren van 
invloed zijn geweest op de innovaties van het denken over het zelf en per-
soonlijkheid door stoïsche en epicureïsche auteurs. Hij onderzoekt deze 
innovaties tegen het licht van oudere platoonse theorieën.169 Het door Gill 
gemaakte onderscheid tussen een holistische antropologie van stoïsche en 
epicureïsche auteurs en een essence-centered antropologie (platonisme) biedt 
inzicht in de relaties tussen verschillende visies op pedagogie. 
 In het navolgende tekstonderzoek is ervoor gekozen om deze antropolo-
gische benadering als uitgangspunt te nemen om langs indirecte weg inzicht 
te krijgen in de relatie tussen het denken van Augustinus en de veteres. 
 De discussie hieromtrent spitste zich in het verleden vooral toe op 
de vraag naar stoïsche en (neo)platoonse invloeden in de Cassiciacum-
geschriften. Deze werd onder meer gevoerd door Robert O’Connell en 
John O’Meara (invloed Plotinus) en Goulven Madec170 De discussie over 
de invloed van Plotinus en Porphyrius leverde geen eenduidig beeld van 
de complexe relatie tussen de jonge Augustinus en de veteres.171 Onze keuze 

168.  Chr. Gill,The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought. (Oxford 2006).
169.  Ibid. 127-203: ‘Development and the Structured Self ’, waar Gill met betrekking 

tot persoonlijke ontwikkeling Cicero’s De Finibus aanwijst als een belangrijke bron 
voor kennis van de stoïsche visie hieromtrent. Hij onderzoekt deze in contrast 
met Antiochus, een vertegenwoordiger van het middel-Platonisme (ca. 130-ca. 68 
v. Chr.) en Arius Didymus, (ca. 70-ca. 9 vChr) stoïsch filosoof aan het hof van 
Augustus. 

170.  R.J. O’Conell, Saint Augustine’s Platonism. The Saint Augustine Lecture 1981. 
(Villanova 1984); J.J. O’Meara, The Young Augustine: An Introduction to the Confessions. 
(London 1965) en G. Madec, ‘L’historicité des Dialogues de Casssiciacum.’ in: Revue 
des Études Augustiniennes 32(1986) 207-31. Zie ook J. McWilliam, ‘Cassiciacum 
Dialogues’ in: Augustine through the Ages. An Encyclopedia.ed. A. Fitzgerald/ J. Pelikan. 
(Grand Rapids 1999) 135-43. 

171.  Het onderzoek naar de tijdstip en wijze van beïnvloeding van Augustinus door 
Porphyrius levert verschillende inzichten op. Willi Theiler onderzocht deze invloed 
vanuit De vera religione en kwam tot de conclusie dat de invloed groot was en uit-
sluitend afkomstig van Porphyrius. W. Theiler, Porphyrios und Augustin. (Halle 1933) 
John O’Meara was van mening dat zowel van Plotinus als van Porphyrius invloe-
den in het vroege werk van Augustinus aantoonbaar zijn. J. O’Meara, ‘Philosophy 
from Oracles in Eusebius of Caesarea and Augustine’s Cassiciacum Dialogues.’ in: 
Recherches Augustiniennes 6 (1969) 105-38. Olivier Du Roy stelde dat Augustinus 
aanvankelijk Plotinus las en vanaf 387 Porphyrius’ werk Zetemata. O. du Roy, 
L’Intelligence de la foi en la Trinité selon saint Augustin. (Paris 1966) Cornelia Wolfskeel 
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om de antropologische oriëntatie van Gill als uitgangspunt te nemen is ge-
baseerd op de aanname dat de interactie tussen denken en schrijven bij 
klassieke auteurs zoals door Gill beschreven, representatief is voor de wijze 
waarop Augustinus omging met de intellectuele erfenis zoals die tot hem is 
gekomen. 

Zowel Ernest Fortin als Brian Stock wezen reeds in 1996 op het fenomeen 
exercitatio mentis.172 Voor Brian Stock zou zijn belangstelling voor dit onder-
werp uiteindelijk leiden tot de publicatie van zijn recente boek over in-
nerlijke dialoog bij Augustinus.173 We komen hier verderop op terug. Beide 
verbinden Augustinus’ pedagogie met de studie van de disciplinae en vooral 
met die van de dialectiek. Fortin verwijst voor de herkomst van Augustinus’ 
exercitatio mentis naar Varro.174 Stock ziet de leescultuur van de intelligentsia 

constateerde in haar studie over Augustinus’ De immortalitate animae dat in dit werk 
aantoonbaar verwantschap bestaat tussen het denken van Augustinus en Porphyrius. 
C. Wolfskeel, De immortalitate animae of Augustine. Text, translation and commentary by- 
(Amsterdam 1977); C. Wolfskeel, ‘Ist Augustin in ‘De immortalitate animae’ von der 
Gedankenwelt des Porphyrios beeinflusst worden?’ in: Vigiliae Christianae 26(1972) 
130-45. Deze stellingname werd recent bestreden door Volker Henning Drecoll. Hij 
stelt vast dat rekening moet worden gehouden met andere neoplatoonse bronnen 
naast Plotinus en Porphyrius. V. Drecoll, Die Entstehung der Gnadenlehre Augustins. 
(Tübingen 1999) [= Beiträge zur historischen Theologie 109] m.n. 49-83. Robin 
Lane Fox relativeert deze kritiek in zijn bijdrage aan de 14e patristiek Conferentie 
te Oxford. Hij laat zien dat ook in de Soliloquia invloed van Porphyrius traceer-
baar is. R.L. Fox., ‘Augustine’s Soliloquies and the Historian.’ in: Studia Patristica 
(XLVIII). Papers presented at the 14th International Conference on Patristic Studies held 
in Oxford 2003, ed. F. young. M. Edwards, P. Parvis. (Leuven 2006) 173-190, m.n. 
176-77.

172.  E. Fortin, ‘Augustine’s De quantitate animae or the Spiritual Dimensions of Human 
Existence.’ in: The Birth of Philosophic Christianity. Studies in Early Christian and 
Medieval thought. Collected Essays. Vol. I (Lanham 1996) 41-59; B. Stock, Augustine the 
Reader. Meditation, Self-knowledge and the Ethics of Interpretation. (Harvard 1996).

173.  B. Stock, Augustine’s Inner Dialogue. The Philosophical Soliloquy in Late Antiquity. 
(Cambridge 2010).

174.  Deze aanname lijkt gezien recente literatuur niet ongegrond: zie D. Shanzer, 
‘Augustine’s Disciplines: Silunt diutius Musae Varronis?’ in: K. Pollmann/M. Vessey 
(eds), Augustine and the Disciplines. From Cassiciacum to Confessions (Oxford 2005) 
69-112. Wel hebben Pierre Hadot, Michel Foucault en Richard Sorabji aangetoond 
dat exercitatio mentis niet alleen met de studie van de disciplinae verbonden was, maar 
zich ook een plaats had verworven in de breedte van de wijsgerige pedagogiek.
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waar ‘self-reformation’ deel van uitmaakte als bron voor Augustinus’ toe-
passing van exercitatio mentis. Fortins artikel spitst zich toe op De quantitate 
animae en de disciplinae, maar gaat niet verder in op de exercitatio mentis in 
zijn relatie tot de topos van zelfkennis. Ook Brian Stock verwijst naar de 
sleutelfunctie van de dialectiek als wetenschap. Stock’s analyse van exercitatio 
mentis richt zich vooral op het streven naar verwerven van zelfkennis in De 
Trinitate en de Confessiones.175 
 Philip Cary wijst in zijn studie Augustine’s Invention of the Inner Self. The 
Legacy of a Christian Platonist op Augustinus’ schatplichtigheid aan het neo-
platonisme. Hij stelt dat Augustinus’ gelijkstelling van de dialectiek met waar-
heid als consequentie heeft dat hij in het bewijs van de onsterfelijkheid van 
de menselijke ziel het bestaan van God afhankelijk maakt van een lager zijnde 
zoals de menselijke ziel: per seipsam disciplina vera est.176 Philip Cary zal de re-
latie tussen het werk van Augustinus en het neoplatonisme verder uitwerken 
in zijn publicaties van 2008. We komen hier verder in de tekst op terug. 
 In de erop volgende jaren verschenen publicaties naar aanleiding van 
onderzoek naar de wijze waarop Augustinus christelijk gedachtegoed inte-
greerde in zijn denken in de Cassiciacum-periode. Hanspeter Müller stelt 
in 2002 in zijn Einführung bij de vertaling en teksteditie van de Soliloquia en 
De immortalitate animae, dat Augustinus’ overgang naar het christendom zich 
langzaam en geleidelijk heeft voltrokken. Hij schat in dat Augustinus in de 
Cassiciacum-periode het christendom weliswaar ‘grundsätzlich anerkannt’ 
maar nog niet tot in al zijn dogmatische consequenties doordacht heeft.177 
 Catherine Coneybeare laat in haar analyse van de Soliloquia vooral de 
ironie van de discussie tussen de (irrationele) Augustinus en de vrouwelijke 
Ratio oplichten.178 Coneybeare pleit voor de stelling dat Augustinus de ratio 
met de ketterse en elitaire zekerheden van de Manicheeërs zou associë-
ren.179

175.  Stock, (1996) o.c. 207-76.
176.  Soliloquia II.21. Zie ook Ph. Cary, Augustine’s Invention of the Inner Self. The Legacy of 

a Christian Platonist. (Oxford 2000). ‘But Augustine’s precise way of going about this 
demonstration is startling to the point of being bizarre and is quite unlike anything 
else in either Christianity or Platonism. We shall spend the rest of this chapter ana-
lyzing the structure of this astonishing argument, which was too bold and foolish 
to remain very long at the centre of Augustine’s thinking.’ (95)

177.  H. Müller, ‘Einführung’ in: Augustinus. Selbstgespräche, Von der Unsterblichkeit der Seele. 
H. Fuchs/H. Müller. (Zürich 2002) 207-64, met name 216. 

178.  C. Coneybeare, The Irrational Augustine (Oxford 2006) 144.
179.  Ibid. 162-169. 
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 Robin Lane Fox wees erop dat de Soliloquia zonder tussenkomst van se-
cretarii zijn geschreven. Daarom is het geschrift waarschijnlijk bedoeld als een 
testimonium van een beginnende filosoof die zijn intellectuele vrienden verslag 
wil doen.180 Lane Fox karakteriseerde in eerdergenoemde lezing in Oxford 
de Soliloquia als ‘preliminary workouts’: schetsen die als doel hebben om een 
geestelijke oefening te presenteren die de lezer zelf solitair moet uitvoeren.181

 Carol Harrison’s analyse van de Soliloquia maakt deel uit van een discours 
over de sleutelrol die Augustinus’ vroege werk heeft voor het begrip van zijn 
denken. Hierbij wijst Carol Harrison op de prominente functie van de ratio 
in de opstijgende weg van de ziel en naar de disciplinae.182 Tegelijkertijd sig-
naleert Harrison dat God de mens tegemoetkomt door af te dalen. Hoewel 
Harrison aspecten van training bestudeert met betrekking tot de disciplinae, 
legt zij geen relatie met de traditie van exercitatio mentis.183 Wel stelt Harrison 
dat Augustinus in zijn vroege werk filosofisch gedachtegoed integreerde in 
een christelijke doctrinaire context. Hij benadrukte de noodzaak van ge-
loof ten opzichte van de Manicheïsche preoccupatie met rationaliteit, en de 
noodzaak van humilitas ten opzichte van de vermeende hoogmoed van de 
wijsgeren. 
 Willemien Otten wijst in haar artikel over de Soliloquia evenals Robin 
Lane Fox en Carol Harrison naar de verwantschap tussen het genre van de 
Soliloquia en de Confessiones. Zij wijst op de cruciale functie van de lichtme-
taforiek in de Soliloquia en in relatie hiermee, naar de functie van de theolo-
gale deugden welke de ziel op weg helpen naar de visio Dei.184

180.  R.L. Fox, ‘Augustine’s Soliloquies and the Historian.’ in: Studia Patristica (XLVIII). 
Papers presented at the 14th International Conference on Patristic Studies held in Oxford 
2003, ed. F. young. M. Edwards, P. Parvis. (Leuven 2006) 173-190, m.n. 176-77. 

181.  Ibid, 180-81. 
182.  C. Harrison, Rethinking Augustine’s early Theology. An Argument for Continuity. (Oxford 

2006) 9; 39.
183.  Ibid. 40-8.
184.  W. Otten, ‘Het ‘redelijk’ geheim van Augustinus’ vroege dialoog, de Soliloquia.’ in: 

Kerk rond het heilgeheim. Opstellen aangeboden aan prof. dr. A. de Reuver, eds. J. Lam, 
P.J. Vergunst, L. Wüllschleger. (Zoetermeer 2007) 36-49. Zie voor een nuancering 
van de visie op de relatie tussen de Soliloquia en Confessiones ook: W. Otten, ‘Does 
the Canon need Converting? A Meditation on Augustine’s Soliloquies, Eriugena’s 
Perifysion, and the Dialogue with the Religious Past.’ in: W. Otten, A. Vanderjagt en 
H. de Vries (eds.), How the West Was Won. Essays on Literary Imagination, the Canon 
and the Christian Middle Ages for Burcht Pranger. (Leiden 2010) Brill’s Studies in 
Intellectual History, vol. 188; 195-223.
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 In de twee studies Inner Grace en Outward Signs stelt Phillip Cary de rela-
tie tussen Augustinus’ concept van genade en de neoplatoonse achtergrond 
van Augustinus’ denken over een positieve relatie tussen God en schepsel 
centraal.185 In Inner Grace gaat Cary in op Augustinus’ integratie van het 
theologische concept genade in het hellenistische denken. Cary noemt het 
belang van oefening en training vooral in verband met het versterken van 
het gezichtsvermogen in de metaforiek van het zien in Soliloquia I.23. Hij 
verwijst voor de achtergrond hiervan naar Plato’s allegorie van de grot.186 
Cary ziet in Augustinus’ ontwikkeling van een Paulijns geïnspireerde visie 
op genade vanaf 390 geen breuk met het platonistische gedachtegoed.187

 In Outward Signs gaat Cary in op de ontwikkeling van een (semiotische) 
theorie van het (uitwendige) teken. Cary wijst hierbij op Augustinus’ scepsis 
ten opzichte van sensibilia, woorden en sacramenten incluis.188 

Brian Stock richtte zich in zijn boek Augustine’s Inner Dialogue. The 
Philosophical Soliloquy in Late Antiquity vooral op het fenomeen van de uit-
wendige dialoog die door innerlijke dialoog wordt vervangen in het vor-
mingsproces. Cruciaal is daarbij de vraag hoe de ziel toegang tot zekere ken-
nis kan verkrijgen in contrast met de onvolledige kennis die langs de weg 
van de zintuigen tot stand komt. Brian Stock analyseert daartoe onder meer 
de openingshoofdstukken van Soliloquia en Augustinus’ relaas over zijn be-
kering in boek VIII van Confessiones.189 Stock richt zich daarbij vooral op de 
functie van het zgn. cogito-argument en constateert dat de innerlijke dialoog 
als doel heeft om de aandacht te focussen op het innerlijk om vervolgens 
langs de weg van de disciplina rationalis (studie van de wetenschappen, verlan-
gen naar geluk, exegetische methoden, etc.) te streven naar verwerving van 
kennis door zich terug te trekken in het innerlijk.190 

185.  Ph. Cary, Inner Grace. Augustine in the Traditions of Plato and Paul. (Oxford 2008); 
Ph. Cary, Outward Signs. The Powerlessness of External Things in Augustine’s Thought. 
(Oxford 2008). 

186.  Ph. Cary, Augustine’s Invention of the Inner Self. The Legacy of a Christian Platonist. 
(Oxford 2000) 71-76. Plato Republiek 514a-516b.

187.  Ph. Cary, Inner Grace. Augustine in the Traditions of Plato and Paul. (Oxford 2008), 33. 
188.  Ph. Cary, Outward Signs. The Powerlessness of External Things in Augustine’s Thought. 

(Oxford 2008) 155-192 en 221-252.
189.  Zie B. Stock, Augustine’s Inner Dialogue. The Philosophical Soliloquy in Late Antiquity. 

(Cambridge 2010) m.n. 76-126. 
190.  Ibid. 91-109. 
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De hierna volgende close reading van de Soliloquia, De immortalitate animae en 
De quantitate animae heeft als doel aspecten van exercitatio mentis te belich-
ten tegen de achtergrond van Augustinus’ bronnen. Het werk van bovenge-
noemde auteurs betreft deels de studie van het vroege werk van Augustinus 
en heeft deels de ontwikkeling van Augustinus’ antropologie tot onderwerp. 

3. retorisch niveau. leren in de innerlijkheid: ratio als gids

3.1 Augustinus als leerling van Ratio 
In de Soliloquia voert Augustinus zichzelf op als personage dat in dialoog met 
Ratio een vormingsproces ondergaat. Bijzonder hierin is dat Augustinus de 
dialoog niet als gesprek tussen twee reële personen vormgeeft. Aspecten van 
zijn eigen innerlijke vormingsproces zijn gepersonifieerd en vormgegeven 
als dialoog. De weg van buiten (zintuiglijkheid) naar binnen (intelligibel 
domein) maakt in de visie van Augustinus onlosmakelijk deel uit van het 
vormingsproces.191 Daarom richt de volgende analyse zich op aspecten van 
de exercitatio mentis die verband houden met de wijze waarop Augustinus 
zichzelf als leerling van Ratio portretteert in de Soliloquia. 

Een eerste aspect van exercitatio mentis in de Soliloquia is het solitaire kader 
waarbinnen Augustinus zichzelf als discipel van Ratio afschildert. Over de 
redenen om dit gesprek in de beslotenheid van de alleenspraak plaats te 
laten vinden zegt Augustinus aan het einde van de Soliloquia bij monde van 
Ratio dat juist voor deze vorm is gekozen om hem de schaamte te besparen 
wanneer hij in het gesprek het onderspit zou delven. Valse schaamte kan 
eventueel tot starheid leiden waardoor het gesprek niet het beoogde peda-
gogische effect zal hebben.192 Door juist voor deze solitaire vorm te kiezen 
maakt Augustinus aan de lezer duidelijk dat kennis niet te vinden is in de 
verstrooiing van de zintuiglijkheid, maar bij voorkeur in de stilte van de 
innerlijkheid.193 Augustinus roept in de keuze van deze literaire vorm het 

191.  We zagen dit eerder in De ordine in de ordo studiorum die per corporalia ad incorporalia 
leidt (hfd. II.1.4.2) en in De beata vita bij Augustinus’ gebruik van de termen summus 
modus en plenitudo in hfd. II.2.4.2. 

192.  Soliloquia II.7.14.
193.  Verschillende auteurs verwijzen naar een mogelijke invloed van het Porphyriaanse 

omne corpus fugiendum est. (C. Wolfskeel; W. Theiler, H. Dörrie en recent R. Lane Fox) 
Anderen stellen dat van een invloed van Porphyrius in Cassiciacum nog geen sprake 
kan zijn. (V.Drecoll) Zie § 2 hierboven. 
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wijsgerige discours rondom interioriteit op waarbinnen exercitatio mentis als 
pedagogisch model functioneerde. 

Het was niet Augustinus’ intentie om de revenuen van het vormingspro-
ces dat hij in stilte doormaakte uitsluitend voor zichzelf te houden. Hierin 
komt een tweede retorische aspect van de exercitatio mentis naar voren. Een 
neveneffect van het schriftelijke karakter van de Soliloquia is immers dat de 
lezer in dit vormingsproces betrokken wordt. Het is Augustinus’ intentie dat 
de lezer zich door identificatie met het personage van Augustinus verbindt. 
Het lezen van de Soliloquia wordt zo een meditatie voor de lezer.194 De 
Soliloquia lijken hierin iets van Augustinus’ protreptische intentie te verra-
den. Het protreptische genre kenmerkt zich zoals eerdergenoemd door een 
combinatie van autobiografisch materiaal en een wijsgerig exposé. Het doel 
van protreptische retorica is gelegen in het streven om een lezer die zijn we-
reldbeeld niet is toegedaan, ervan te overtuigen dat Augustinus’ wereld- en 
Godsbeeld het juiste en ware is. De conversio die Augustinus voor ogen staat 
betreft niet alleen opvattingen, maar vooral de levenspraxis.195 Vorm en in-
houd van de Soliloquia lijkt hiermee in overeenstemming te zijn. Augustinus 
staat in de Soliloquia een verandering in denken van de lezer voor ogen, 
waardoor deze zijn leven in dienst stelt van de innerlijke weg naar wijsheid. 
De conversio die Augustinus hiermee aan wil duiden is in eerste aanleg een 
bekering tot de wijsheid. Hij omschrijft deze ommekeer in termen van een 
niet-specifiek christelijk- wijsgerig idioom. Wel verraadt het feit dat hij de 
theologale deugden in dit proces een belangrijke functie geeft, dat hij ele-
menten van christelijke doctrine integreerde in zijn denken. Hij wilde het 
resultaat ervan ook uitdragen en koos hiervoor de vorm van een geschrift 
met protreptische kenmerken.

Een laatste aspect van Augustinus’ retorische toepassing van de exercitatio 
mentis is de bijzondere schijnbaar niet-rationele setting van het openings-
gebed. Door deze vorm te kiezen zet Augustinus de toon voor de wijze 

194.  Brian Stock (1996) wees op het cruciale belang van de leescultuur in een cultuur 
van zelfdiscipline. Robin Lane Fox wees erop dat in de Soliloquia geen sprake is 
van secretarii; daarom heeft Augustinus dit werk waarschijnlijk zelf in beslotenheid 
geschreven. R. Lane Fox (2006) o.c.

195.  Voor een analyse van Augustinus’ begrippen conversio en confessio zie J.L. Marion. Au 
Lieu de Soi. L’approche de Saint Augustin. (Paris 2008) 29-88.
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waarop hij zichzelf als personage portretteert in de Soliloquia.196 Zoals in de 
zeereis in De beata vita, roept het openingsgebed het beeld op van het af-
hankelijke schepsel mens op zoek naar zijn Schepper. Augustinus’ specifieke 
interesse voor het thema providentia zorgt ervoor dat hij de zoekende mens 
niet alleen op eigen kracht laat zoeken. 

Augustinus roept God aanvankelijk vooral aan als Schepper die door zijn schep-
pingswerk in de geschiedenis werkzaam aanwezig is. (Deus per quem omnia ….) 
Hieruit spreekt de dynamiek en de continuïteit van Gods tegemoetkomende 
werkzaamheid in de geschiedenis, waarvan ook exercitatio mentis deel uitmaakt. 
Tevens gebruikt Augustinus termen die het transcendente aspect van het vor-
mingsproces duiden. Hij roept Gods bijstand in als veritas, als sapientia, als bea-
titudo en als pulchrum et bonum en als vader van de waarheid. Hieruit blijkt dat 
Augustinus zijn vertrouwen stelt in een immateriële God die transcendent en 
eeuwig is. Tegelijkertijd vertrouwt Augustinus er op dat God de zoekende mens 
die Hem aanroept tegemoetkomt en begeleidt: deus, cui nos fides excitat, spes erigit, 
caritas iungit; deus, per quem vincimus inimicum: te deprecor.197 Voor het vormingspro-
ces betekent dit dat Augustinus een balans zoekt tussen Gods initiatief en men-
selijke inspanning. Augustinus typeert God als Vader die al vóór het menselijke 
zoeken actief is. Anderzijds geeft de exercitatio mentis mede vorm aan de relatie 
tussen God en mens. Deze relatie wordt in de Soliloquia beschreven met hulp 
van de metafoor van ‘zien’ of ‘waarnemen’: de ratio als aspectus animae.

De goddelijke steun waar Augustinus in het openingsgebed om vraagt, zal hem 
in staat stellen de weg die hij wil gaan, daadwerkelijk te bewandelen. God zal 
hem ook het benodigde doorzettingsvermogen schenken om te kunnen volhar-
den. Het gebed verwijst niet alleen naar Augustinus’ vraag om steun, maar is te-
vens een uiting van zijn vertrouwen in God die oorzaak van alle goeds is. Aan de 
lezer maakt Augustinus hiermee duidelijk dat de juiste leeshouding een attitude 
van ontvankelijkheid en vertrouwen in de leermeester is. Maar tevens is God 
als verborgen derde present. Augustinus’ toepassing van de exercitatio mentis richt 
zich daarom niet exclusief op individuele zelfontplooiing op eigen kracht zoals 
doorgaans bij o.a. stoïsche auteurs gebruikelijk was.198 In Augustinus’ visie wordt 
dit vormingsproces door de (providentiële) relatie met God gedomineerd. 

196.  Phillip Cary wijst erop dat ook (neo)platoonse auteurs bidden om goddelijke bij-
stand voor de weg naar de wijsheid. Zie Cary (2008) Inner Grace o.c. 26-27. 

197.  Soliloquia I.3.1-3
198.  Zie o.a. Gill (2006) o.c. 129-66. 
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 Augustinus heeft in de Soliloquia niet alleen maar hoge verwachtingen 
van training van de rationele vermogens. Dit blijkt uit eerdergenoemde af-
hankelijkheidsrelatie tussen God en mens in het openingsgebed, maar ook 
uit Augustinus’ therapeutische beeldspraak in de Soliloquia. Augustinus ver-
onderstelt dat degene die God en het zelf wil leren kennen, een genezings-
proces moet ondergaan.199 In de beschrijving van dit genezingsproces maakt 
Augustinus geen gebruik van de Christus-medicus beeldspraak zoals hij later 
in zijn Sermones veelvuldig deed. Het is in de Soliloquia niet Christus die ge-
neest. Het is de figuur van Ratio die als een deskundige arts aan Augustinus 
duidelijk maakt dat de genezing van de ogen een afwending van het sensibele 
en vergankelijke vereist.200 Deze beeldspraak lijkt aan Porphyrius’ omne corpus 
fugiendum est te zijn ontleend. Augustinus baseerde zich hierbij evenwel niet 
exclusief op neoplatoonse bronnen. Dat blijkt uit zijn introductie van het 
deugdzame leven als rationeel leven: est enim virtus vel recta vel perfecta ratio. Op 
grond van deze stoïsch aandoende omschrijving zou verwacht kunnen wor-
den dat Augustinus in het kader van vorming er de voorkeur aan zou geven 
om de klassieke deugden te noemen. Hij noemt echter juist de theologale 
deugden geloof, hoop en liefde. Deze maken het bestendig aanschouwen van 
God eerst mogelijk. Dit wijst erop dat Augustinus ten tijde van het werken 
aan de Soliloquia aspecten van christelijk denken actief integreert in zijn toch 
al eclectische gedachtegoed.201 Een praktische uitwerking van de christelijke 
deugden in de vorm van concrete aansporingen tot christelijke levenspraxis 
ontbreekt echter in de Soliloquia. Dit wekt het vermoeden dat Augustinus wel 
de cruciale functie van de theologale deugden als gaven èn als recta vel perfecta 
ratio inzag. Maar tot een concrete doordenking van christelijke praxis kon 
hij waarschijnlijk niet komen omdat hij hiermee ten tijde van het werk aan 
de Soliloquia (nog) weinig eigen ervaring had. Zijn daadwerkelijke initiatie 
in het christendom door de doop moest immers nog volgen. Wel suggereert 
Augustinus’ hiërarchische ordening van de deugden bekendheid met Paulus’ 
eerste Korinthiërsbrief.202

199.  Soliloquia I.VI.12.
200.  Soliloquia I.VI.12: Oculi sani mens est ab omni labe corporis pura, id est a cupiditatibus 

rerum mortalium iam remota atque purgata.
201.  In Retractationes I.4.1 maakt Augustinus melding van het feit dat hij tijdens het 

schrijven aan De beata vita, Contra Academicos en De ordine werkte aan de Soliloquia 
die onvoltooid bleven. 

202.  I Kor. 13,13.
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Eén van de aspecten van Augustinus’ toepassing van de pedagogiek van exer-
citatio mentis, is de oefening in zelfkennis die Ratio met hem uitvoert. Het 
ontbreekt hem hieraan vooral doordat hij geen inzicht heeft in zijn eigen 
infirmitas. Eén van de kwalen waardoor Augustinus wordt geplaagd, en waar-
in hij genezing behoeft, is zijn overmoed. Na enig doorvragen constateert 
Ratio immers dat Augustinus nog lijdt onder morbis animi. Hij verwijt hem 
dat hij met deze oculorum impudentia naar het licht wil kijken.203 De diagnose 
(I.X.17-XI.18) die Ratio stelt is dat Augustinus weliswaar vorderingen heeft 
gemaakt, maar nog niet werkelijk genezen is van zijn geestelijke ziekten: 
eerzucht, verlangen naar vrienden. Voor echte gezondheid is immers nood-
zakelijk dat de kwaal werkelijk verdreven wordt: aliud est enim exhausta pes-
tis, aliud consopita.204 Een voorbeeld van de vervlechting van therapeutische 
beeldspraak met exercitatio mentis is Augustinus’ beschrijving van de ogen 
van sommigen die niet zozeer een doctor nodig hebben, maar slechts een 
admonitio. Zo kunnen zij hun doel bereiken met de hulp van de deugden 
fides, spes en caritas. 
 Een voorbeeld van het samenvallen van de doelgerichtheid van de 
theologale deugden met de finaliteit die in de Ratio gelegen is, is Soliloquia 
I.VI.13: et haec est vere perfecta virtus, ratio perveniens ad finem suum. In een eer-
der hoofdstuk signaleerden we dat Augustinus bij monde van Monnica in 
De beata vita op een soortgelijke wijze kracht en dynamiek aan de theologale 
deugden toeschreef.205 

De meeste mensen hebben echter ogen die in hun zwakke conditie worden 
verblind door de fulgore. Van hen zegt Augustinus dat zij exercendi sunt prius 
en geleidelijk moeten wennen aan het aanschouwen van het licht.206 Met de 
beeldspraak van genezing van de ogen duidt Augustinus daarom niet alleen 
een gebrek in het daadwerkelijke waarnemen door het intellect aan. Hij wijst 
daarmee tevens op zijn blindheid voor de geestelijke kwalen en gebreken van 
zichzelf. Deze therapeutische oefening in zelfkennis is chronologisch een eer-
ste stap in de transformatie die het vormingstraject beoogt. De vervlechting 
van deze oefening met de beeldspraak van therapie laat zien dat Augustinus 
naast waardering en verwachtingen van de intellectuele vermogens ook een 
sterk besef had van de verzwakte en onvolmaakte conditie van de menselijke 

203.  Soliloquia I.IX.16.
204.  Soliloquia I.XI.19.
205.  De beata vita IV.35: haec est nullo ambigente beata uita, quae uita perfecta est, ad quam nos 

festinantes posse perduci solida fide alacri spe flagranti caritate praesumendum est. 
206.  Soliloquia I.XIII.23.
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ziel. In de Soliloquia is het Ratio die als medicijnvrouwe optreedt en hem van 
geestelijke kwalen geneest. In zijn latere werk zou Augustinus dit verduide-
lijken met hulp van het Christus-medicus motief.207 

Zowel medische beeldspraak als exercitatio mentis geven facetten van 
Augustinus’ ontwikkelingsgang weer. Hierbij legt de therapeutische beeld-
spraak de nadruk op het asymmetrische aspect van de relatie tussen genees-
heer en patiënt en op het receptieve van het proces. Augustinus’ opname van 
de theologale deugden in zijn argumentatie laat zien dat de student zelf met 
hulp van de gaven van geloof, hoop en liefde, inspanningen levert om vor-
deringen te maken. In deze verwevenheid suggereert Augustinus het samen-
gaan van menselijke inspanning met een initiatief van transcendente zijde 
in de vorm van providentia en van therapie. De lezer wordt meegenomen 
in de spanning tussen enerzijds het lezen als actieve intellectuele activiteit, 
en anderzijds in het passieve genezingsproces dat zich in het innerlijk van 
de lezer moet voltrekken. De leesoefening omvat bij de Soliloquia in eerste 
aanleg niet het Bijbelse lezen, maar wordt gekenmerkt door integratie van 
christelijke elementen zoals gebed en theologale deugden in een overigens 
eclectische denkwijze. 
 De exercitatio mentis die Augustinus zijn lezer laat voltrekken in de Soliloquia 
veronderstelt de activiteit en inspanning van de lezer. Kenmerkend voor 
Augustinus’ pedagogiek is zoals eerder gesignaleerd dat het receptieve aspect 
van het vormingsproces door alle fasen heen wordt benadrukt. (hoofdstuk 
II.1.4.3 en II.2.4.3) Dit blijkt onder andere uit de wijze waarop Augustinus 
zich afhankelijk opstelt ten opzichte van de Schepper in het openingsgebed, 
de oefening in zelfkennis en bijbehorende noodzaak tot genezing, en ten-
slotte met de inbedding van exercitatio mentis in Gods continue zorg in de 
vorm van providentia. 

3.2 Augustinus als docent: Exercitatio mentis in De quantitate animae 
In het voorgaande hebben we Augustinus vooral in zijn rol van leerling 
gezien. Zijn leerling-zijn blijkt uit de wijze waarop hij door Ratio menselijk 
nabij tot inzicht werd begeleid en gestimuleerd. Exercitatio mentis werd hier-
bij door Augustinus als pedagogisch instrument gebruikt. Augustinus speci-
fieke inkleuring van deze pedagogische traditie bestaat onder andere uit zijn 
nadruk op de voortdurende werkzaamheid van Gods tegemoetkomende 

207.  Zie bv. ook Boethius’ Consolatio Philosophiae boek I en III. 
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presentie in het vormingsproces. Augustinus maakt in dit kader gebruik van 
de metaforiek van de therapie en van zien en waarnemen. Hij voegt aan het 
klassieke concept exercitatio mentis een dimensie van receptiviteit toe. 

Het is van belang zich te realiseren dat De quantitate animae een volledig ge-
stileerde dialoog is, waarin Augustinus figureert als gespreksleider en peda-
goog.208 Geschreven in 388 in Rome, kort na zijn doop, getuigt dit werk van 
een verdergaande integratie van christelijk gedachtegoed. Dit blijkt onder 
meer uit zijn samenvatting van de christelijke leer over dood en verrijzenis 
en de wijze waarop Augustinus in zijn ladder naar de volmaaktheid aspecten 
van christelijke doctrine integreert.209 Centraal staat de vraag naar de grootte 
van de ziel (magnitudo) die niet in het ruimtelijke tot uitdrukking komt maar 
in haar vermogen en grootsheid. Augustinus’ gesprekspartner Evodius lijkt 
van mening te zijn dat een ziel die geen ruimte inneemt tot niets in staat 
zou zijn.210 

In deze paragraaf richten we onze aandacht vooral op exercitatio mentis in 
functie van Augustinus’ docentschap. Allereerst bestuderen we de wijze 
waarop Augustinus in De quantitate animae exercitatio mentis als retorisch in-
strument inzet om het intellect van zijn gesprekspartner en zijn lezer te 
trainen. Hij wijst erop dat bij dit onderzoek de omwegen van de exercitatio 
mentis onvermijdelijk en noodzakelijk zijn. 
 Een tweede observatie betreft Augustinus’ behandeling van het thema 
rede en gezag. Ondanks zijn voorkeur voor de weg van rationeel onderzoek 
maakt Augustinus in De quantitate animae in zijn ladder aan het einde van 
het werk expliciet melding van het kerkelijk gezag en de daarmee verbon-
den christelijke geloofsinhoud. Hij wijst op de weg van het gezag als veilige 
route voor wie de training van de ratio te inspannend vindt. 
 Het thema van het gezag wijst in het kader van zijn docentschap naar 
een derde aspect van Augustinus’ toepassing van de exercitatio mentis: zijn 

208.  R. Teske, ‘Animae quantitate, De’ in: Augustine through the Ages. An Encyclopedia. ed. 
A. Fitzgerald/ J. Pelikan. (Grand Rapids 1999) 23; K. Lütke, ‘Animae quantitate 
(De-)’ in: Augustinus Lexikon 1, 350-56.

209.  De quantitate animae XXXIII.70-XXXVI.81.
210.  De quantitate animae III.4: A. … sed possum adfirmare neque illam longam esse nec latam 

nec robustam, neque aliquid horum, quae in mensuris corporum quaeri solent. Et hoc cur 
existimem, rationem tibi reddam, si placet. E.: Placet vero ac vehementer exspecto; videtur 
enim mihi quasi nihil esse anima, si nihil est horum. 
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protreptische intenties. In zijn schriftelijke werk stelt Augustinus zijn re-
torisch vakmanschap, waaronder exercitatio mentis, ten dienste van zijn on-
langs ontdekte levensbeschouwelijke overtuiging. In een eerder stadium was 
Augustinus in zijn beeld van de zoekende mens sterk georiënteerd op het 
klassieke wijsgerige discours van de sapiens.
 Een vierde aspect van exercitatio mentis hangt samen met zijn schatplich-
tigheid aan de klassieke traditie. Dit weerhield hem er niet van om eigen 
accenten aan te brengen. Zo kent Augustinus ten behoeve van zijn docent-
schap een belangrijke functie toe aan het geheugen. 

Augustinus kent aan het geheugen in de ladder van De quantitate animae 
een spilfunctie toe. Het geheugen omvat immers zowel kennis afkomstig 
van de auctoritas als (empirische) zintuiglijke indrukken. Tegelijkertijd ver-
vult het geheugen een scharnierfunctie tussen de immanente sensibilia en 
de transcendente intelligibilia. Omdat we in eerdere hoofdstukken zagen dat 
Augustinus van concepten zoals summus modus en ordo gebruik maakte om 
de lezer mentaal te trainen in het denken van abstracties, staan we stil bij de 
functie van het geheugen in dienst van docentschap. We concentreren ons 
daarbij vooral op de ladders die Augustinus ontwerpt als stappen en stadia 
naar de visio Dei. 

Als eerste concentreren we ons op enkele passages uit De quantitate animae. 
Hier geeft Augustinus expliciet uitleg over exercitatio mentis en de omwegen 
die er noodzakelijkerwijze mee verbonden zijn. Exercitatio mentis wordt in 
De quantitate animae veelvuldig ter sprake gebracht in de vorm van waar-
schuwingen over de noodzakelijke omwegen en vermaningen om niet 
overhaast te werk te gaan. Zoals eerder genoemd is in De quantitate ani-
mae de exercitatio mentis behalve als hulpmiddel op de stijgende weg van de 
ziel vooral op retorisch niveau ingezet in de context van het doceren. Het 
schrijvende docentschap van Augustinus is zoals we in eerdere hoofdstukken 
zagen nauw verbonden met het protreptische genre. In De quantitate animae 
is het doel van exercitatio mentis goed verenigbaar met dat van het protrepti-
sche retorische genre. Beide streven ernaar een definitieve verandering bij 
de lezer teweeg te brengen. 

Augustinus omschrijft exercitatio mentis als een noodzakelijke omweg die ge-
volgd moet worden om een nieuwe denk-habitus aan te leren die verschilt 
van quotidiana vita. Deze eerste keer dat Augustinus aan Evodius uitleg geeft 

Claes PE.indd   115 23-11-2011   22:40:06



[ 116 ]

over exercitatio mentis, stelt hij dat zijn student de bereidheid moet hebben de 
necessarius circuitus te volgen. Deze vermaning volgt op Evodius’ overhaaste 
wens een antwoord te krijgen op de vraag of de ziel ruimtelijke afmetingen 
heeft:

‘Ik weet dat ik dat nog moet uitleggen. Ook had ik beloofd dat vervolgens 
te zullen toelichten. Het betreft immers inderdaad een kwestie die om de 
grootste zorgvuldigheid vraagt en die een geheel andere verstandelijke kijk 
vereist dan de mensen gewend zijn in hun dagelijks leven. Daarom wijs ik 
je erop dat je bereid moet zijn de weg te volgen waarlangs ik meen jou te 
moeten leiden, en ook dat je niet teleurgesteld moet raken als je wat trager 
het gewenste doel bereikt, vermoeid door een bepaalde, onvermijdelijke 
omweg van ons.’211

De uitleg heeft in dit geval een pedagogische functie: wie een hoger doel 
wil bereiken zal er moeite voor moeten doen, niet overhaast te werk gaan 
en geen enkel stadium over kunnen slaan.
 Verderop in de dialoog getuigt de manier waarop Augustinus in een oe-
fening in debatteerkunst zijn student aanmoedigt aandachtig te zijn en op 
hun verstand te vertrouwen van zijn grote ervaring als docent.212 Tevens 
wijst zijn houding op een optimistische visie ten aanzien van wat het ver-
stand vermag. Nadat beide gespreksdeelnemers de werking van de zintui-
gen hebben geanalyseerd, krijgt Evodius de opdracht een overeengekomen 
definitie van waarneming te verdedigen.213 Evodius stemt hierin toe mits 
Augustinus belooft waar nodig te zullen helpen. 

Eerdergenoemde passages maken duidelijk dat exercitatio mentis een plaats 
en functie had in Augustinus’ pedagogiek. Onderdeel van deze pedagogiek 

211.  De quantitate animae IV.6: .. verum quia res subtillissima est et longe alios mentis oculos 
quaerit quam humana consuetudo in cotidianae vitae actibus habere solita est, admoneo te, 
ut per ea, per quae te ducendum existimo, libens pergas nec nostro quodam necessario circuitu 
defatigatus aegre tuleris aliquanto te tardius ad id quod cupis pervenire. 

212.  De quantitate animae XXIII.41: A. Age vero, adgrediamur quod vis, sed multo te mihi ad-
tentiore opus est quam fortasse te existimas esse debere. Quare facito, ut quam maxime adsis 
ac respondeas mihi… […] E. Placet mihi haec definitio. A. Adesto ergo huic tamquam tuae 
ac tuere illam, dum a me paulisper refellitur.

213.  De quantitate animae XXIV.45 Intellego et optime video istud congruere ac favere illi defi-
nitioni tuae, quam ut meam mihi defendendam dedisti.
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is zijn expliciete uitleg ervover aan zijn studenten. Opvallend hieraan is de 
compassie en menselijke nabijheid van de docerende Augustinus. Exercitatio 
mentis heeft bij Augustinus steeds zijn beginpunt in de concrete situatie van 
het leven van alledag. Zo wil hij het althans laten voorkomen in de literaire 
werkelijkheid van De quantitate animae. 

Een tweede facet van exercitatio mentis komt in De quantitate animae aan de 
orde wanneer Augustinus het uit eerdere dialogen (De ordine) vertrouwde 
thema van rede en gezag aan de orde stelt.214

 De kwestie van rede en gezag behandelt Augustinus expliciet in VII.12. 
Hier wijst Augustinus erop dat wie cupiditatem istam refrenare non potest, de 
omwegen moet accepteren. Het alternatief is de weg van het gezag die hij 
als magnum compendium en nullus labor omschrijft. Het aanwijzen van deze 
alternatieve weg voor de intellectuele exercitatio mentis, komt overeen met de 
wijze waarop Augustinus dit thema in De ordine aan de orde stelde.215 Het is 
kenmerkend voor Augustinus’ eigen invulling van de klassieke traditie van 
exercitatio mentis welke vooral op de ratio betrekking had.

Augustinus voegt de alternatieve weg van het gezag toe voor wie de inspan-
ningen van de intellectuele training niet kan of wil leveren. Dit weerhoudt 
Augustinus er niet van om zijn voorkeur voor de moeilijke weg van de 
exercitatio mentis uit te spreken. Hierin komt een derde aspect van exercitatio 
mentis aan de orde: Augustinus’ receptie van het klassieke wijsgerige discours 
over de sapiens. Door middel van een Horatius-citaat (sapere aude) spoort 
Augustinus zijn student aan om op zijn (eigen) verstand te vertrouwen. 

‘Je moet niet al te veel gewicht hechten aan gezag, vooral niet aan het mijne, 
dat stelt niets voor. En wat Horatius zegt: ‘Durf wijs te zijn’ betekent dat je 
je eerder moet laten leiden door je verstand dan door vrees.’ 216

Augustinus kent aan de training van het verstand een hogere prioriteit toe 
dan aan de weg van het gezag. Hij relativeert hij zijn eigen gezag als do-
cent. Dat Augustinus anderzijds niet schroomde om zelf als docent gezagvol 
op te treden blijkt in XXVI.51 wanneer Evodius met een vals excuus een 

214.  Zie hfd. II.1.3.1.
215.  De ordine II.26; II.30-34 en II.45.
216.  De quantitate animae XIII.41. Noli nimis ex auctoritate pendere, praesertim mea, quae nulla 

est; et quod ait Horatius, ‘Sapere aude’, ne non te ratio subiuget priusquam metus. 
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contradictie in zijn betoog probeert te verdedigen. Deze pedagogische ver-
maning staat in functie van Augustinus’ aansporing om op het verstand te 
durven vertrouwen. 

‘Maar maak alsjeblieft geen misbruik van dit verlof en laat je aandacht niet verslap-
pen wanneer ik je ondervraag, omdat het je niet interesseert om te voorkomen dat 
zaken die om ondeugdelijke redenen zijn aanvaard jou ook voortdurend aanlei-
ding geven te twijfelen over zaken die op goede gronden worden aanvaard.’ 217

Deze voorbeelden schetsen een beeld dat aannemelijk maakt dat Augustinus 
bekend was met de bestaande pedagogische traditie waaronder de praktijk 
van exercitatio mentis. En dat laat zien hoezeer hij inspeelt op verschillende pe-
dagogische situaties met een eigen toepassing van exercitatio mentis die nauw 
verbonden moet zijn geweest met zijn achtergrond als docent.218 Opvallende 
kenmerken van Augustinus’ pedagogiek zijn bv. de referentie aan het ideaal 
van de sapiens zoals hij dat bij de veteres aantrof en zijn toepassing en uitleg van 
exercitatio mentis. Tegelijkertijd brengt Augustinus eigen accenten aan door o.a. 
de veilige weg van het gezag te introduceren als een volwaardig alternatief. 
Voorts legt hij in zijn optreden als docent sterk de nadruk op compassie en 
menselijke nabijheid aan zijn studenten. Het laatste tastte zijn gezag als do-
cent niet aan, maar versterkt deze juist in zijn geloofwaardigheid. 

Doceren moet in de optiek van Augustinus van cruciaal belang zijn geweest 
en nauw verbonden met zijn ideaalbeeld van de wijze. Doceren is immers 
een activiteit die uiteindelijk voor de student pas effectief wordt in de beslo-
tenheid van het zelf. Doceren kan ook een overbruggende functie vervullen 
in de voor Augustinus zo bepalende spanning tussen het innerlijk en wat 
zich van buiten af aandient. Hierop wijst ook Augustinus’ gebruik van het 
concept disciplina in de periode van Cassiciacum tot 396. Hij duidt hiermee 
zowel het resultaat van het leerproces als de inhoud van het leerproces aan.219 

217.  De quantitate animae XXVI.51 Sed ne, quaeso, abutaris ista licentia et neglegenter, cum 
interrogo, adtendas; ne adsidue mala concessa etiam de his, quae bene conceduntur, dubitare 
te cogant.

218.  Pedagogische vermaningen en toespelingen op de lange omwegen (exercitatio men-
tis) zijn ook te vinden in De quantitate animae XXV.47, XXXI.63, en XXXII.68.

219.  C. Coneybeare, ‘The Duty of a Teacher: Liminality and Disciplina in Augustine’s De 
Ordine.’ in: K. Pollmann/M. Vessey Augustine and the Disciplines. From Cassiciacum to 
Confessions (Oxford 2005), 49-65, m.n. 57-61.
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Augustinus’ prioriteit lag bij de dienst die hij als docent aan de gemeenschap 
bewijst.

Hiermee komen we aan een vierde aspect van Augustinus’ behandeling en 
toepassing van exercitatio mentis. Augustinus kent aan het geheugen een be-
langrijke functie toe. De docent heeft immers zijn geheugen nodig om te 
kunnen doceren. Het beeld dat Augustinus in De ordine hiervoor gebruikte 
is dat van een slaaf die voor zijn meester de inhoud van een beurs (peculium) 
bewaart en bewaakt.220 Augustinus brengt hiermee nuanceringen aan in het 
gangbare neoplatoonse gedachtegoed dat de wijze zich vooral moet richten 
op die (hogere) delen van zijn ziel die niet door zintuiglijke indrukken be-
invloed worden.221 

Plotinus’ wijsheidsideaal benadrukte de gerichtheid op wat eeuwig en tijd-
loos is. Daarom stelt hij dat ‘de herinnering betrekking heeft op wat geweest 
is en wat voorbijgegaan is.’222 Bij Augustinus is er ten opzichte van de veteres 
sprake van een grote waardering van het geheugen. Augustinus wijst op de 
werking van het geheugen in De quantitate animae om aan te tonen dat de 
ziel niet ruimtelijk is.223 Voorts vergelijkt Augustinus verderop in het werk 
deze functie van het geheugen met het verstand dat in staat is zich naar 
aanleiding van zintuiglijke waarnemingen de abstractie van lijnen en geo-
metrische figuren voor te stellen.224 In beide gevallen wordt de scheidslijn 
tussen materiële en immateriële werkelijkheid overbrugd. Dit wijst op een 

220.  De ordine II.2.6.
221.  O.a. Plotinus Enn. I.1.4.Deze gedachtegang zal verder worden uitgewerkt in 

Confessiones X waar Augustinus Gods aanwezigheid zoekt in het geheugen. Zie 
ook Stock (2010) o.c. 109-11. 

222.  Plotinus, Enneaden IV.3.30; IV.4.6. Zie ook J. McEvoy, ‘Does Augustinian memoria 
depend on Plotinus?’ in: J. Cleary, The Perennial Tradition of Neoplatonism. (Leuven 
1997) 383-96.

223.  De quantitate animae V.8: imagines ergo illorum locorum memoria continentur. 
224.  De quantitate animae XIV.23: ‘er is een wonderlijke kracht in het spel die je, naar 

mate van je scherpzinnigheid, toch kunt waarnemen door uit te gaan van de dingen 
die ons uit ervaring bekend zijn. Want als de ziel geen lichaam is, zoals het bewijs al 
aantoonde, omdat zij lengte, breedte en diepte mist en elk van die afmetingen alleen 
maar met de twee andere in een lichaam kan voorkomen, het echter aan de geest 
gegeven is met zoiets als het innerlijk oog, dat wil zeggen, met het verstand een 
rechte lijn op zich te zien, dan meen ik dat wij erkennen dat de ziel zozeer verschilt 
van een lichaam, dat zij beter is dan een lichaam..’ 

Claes PE.indd   119 23-11-2011   22:40:07



[ 120 ]

belangrijk aspect van exercitatio mentis: training om vertrekkend vanuit een 
tijdelijke en veranderlijke werkelijkheid te reflecteren op wat blijvend en 
onstoffelijk is. 

Deze overbruggende taak van het geheugen wordt door Augustinus nader 
uitgelegd aan het einde van De quantitate animae door een ladder die naar de 
volmaaktheid leidt. De ladder voert de lezer in een gedachtenoefening vanaf 
het eerste- en laagste biologische niveau van leven naar de volmaaktheid 
van de visio Dei. Augustinus plaatst het geheugen op het derde niveau tus-
sen het tweede (zintuiglijke) en het vierde niveau. Deze trede heeft als doel 
reiniging en het leren zien van het goede als een transcendent goed.225 Het 
derde niveau (geheugen) richt zich op de zintuiglijke indrukken die zich in 
de geheugens van de docti en indocti, de boni en de mali bevinden. 
 De spilfunctie die het geheugen heeft tussen het sensibele en het trans-
cendente domein is ook effectief in Augustinus’ beschrijving van het vierde 
niveau. Deze vierde trede symboliseert de werkelijke opgang boven het li-
chamelijke en materiële. Zij wordt gekenmerkt door de vera laudatio en is de 
incipit bonitatis. 
 Augustinus neemt in zijn beschrijving van deze trede naast bekende topoi 
als zelf-overstijging en reiniging ook een aantal specifieke christelijke ele-
menten op. Hij noemt onder andere de dienst aan de menselijke gemeen-
schap. (societatem humanam magni pendere) Tevens refereert Augustinus aan de 
gulden regel en aan de weg van het gezag. (nihilque velle alteri, quod sibi 
nolit accidere, sequi auctoritatem ac praecepta sapientium et per haec loqui sibi deum 
credere)226 

Kenmerkend voor Augustinus is zijn waardering van het geheugen. In zijn 
optiek staat de inhoud van het geheugen niet alleen ten dienste van de 
eigen wijsheid en volmaaktheid. Augustinus omschrijft de geheugenfunc-
tie in het kader van zijn docentschap als dienst aan de medemens in de 
gemeenschap. 
 Deze gedachtelijn is door Augustinus verder uitgewerkt in De magistro, 
waar hij het belang van de woorden van de docent als uitwendige signa 
duidt. Hij relativeert de rol van de docent door te wijzen op de interne leer-
meester Christus, als sempiterna sapientia van God. Deze wordt door iedere 

225.  De quantitate animae XXXIII.72.
226.  De quantitate animae XXXIII.73. 
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ziel die op zoek naar wijsheid is geraadpleegd.227 Immers, docetur enim non 
uerbis meis, sed ipsis rebus deo intus pandente manifestis.228 

Augustinus beperkt zich in zijn rol als docent ten opzichte van Evodius tot 
exercitatio mentis in de vorm van rationele argumentaties en oefening van 
het intellect door geometrie en dialectiek. Maar minstens zo belangrijk is 
de taak die hij toekent aan het doceren van geopenbaarde geloofsinhoud 
in eerdergenoemde ladder naar de volmaaktheid van schouwen. Aspecten 
van christelijke leer, waarin hij nog niet lang geleden door de doop was 
ingewijd, werden door hem opgenomen in de exercitatio die de ladder is. 
Met deze ladder geeft Augustinus de lezer de gelegenheid gefaseerd geopen-
baarde aspecten van de christelijke doctrine te doordenken. 

Aspecten die eigen zijn aan christelijke doctrine werden door Augustinus 
onder meer in het vierde niveau van de ladder aan het einde van De quan-
titate animae opgenomen.229 Augustinus maakt melding van dienstbaarheid 
aan de mensengemeenschap, van metus mortis die het gevolg is van een klein-
moedig geloof en van het toenemende bewustzijn van de verzwakte en 
onvolmaakte toestand van de opstijgende ziel. (quantum intersit inter puram et 
contaminatam) De relatie tussen Schepper en schepsel omschrijft Augustinus 
op affectieve wijze als piisime tutissimeque wanneer de ziel zich in de opgang 
aan de iustitita Dei toevertrouwt. Typisch voor Augustinus is dat hij hierbij 
ook een belangrijke functie aan het gezag toekent. Dit blijkt wanneer hij 
stelt dat de ziel op weg naar volmaaktheid ook de auctoritates en praecepta 
moet durven volgen, en per haec loqui sibi Deum credere. Het vijfde niveau 
wordt door Augustinus omschreven als tenere puritatem: de bestendige zuive-
ring waarbij het Godsvertrouwen toeneemt.230 

227.  De magistro 11.38: De uniuersis autem, quae intellegimus, non loquentem, qui personat 
foris, sed intus ipsi menti praesidentem consulimus ueritatem, uerbis fortasse ut consulamus 
admoniti. Ille autem, qui consulitur, docet, qui in interiore homine habitare dictus est Christus, 
id est incommutabilis dei uirtus atque sempiterna sapientia, quam quidem omnis rationalis 
anima consulit, sed tantum cuique panditur, quantum capere propter propriam siue malam 
siue bonam uoluntatem potest. 

228.  De magistro 12.40. 
229.  De quantitate animae XXXIII.73.
230.  De quantitate animae XXXIII.74: Est ergo iste quintus gradus; aliud est enim efficere, aliud 

tenere puritatem…. In hoc gradu omnifariam concipit, quanta sit; quod cum conceperit, tunc 
vero ingenti quadam et incredibili fiducia pergit in deum, id est in ipsam contemplationem 
veritatis,…. 
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 In het zesde niveau citeert Augustinus psalm 50 als bede om herstel van 
de spiritus rectus die beeld is van een genezen en gereinigde ziel. Hoewel hij 
gebruik maakt van de metaforiek van de therapie, rept Augustinus niet van 
een Christus-medicus. Wel is enige vorm van polemiek met de pagane filoso-
fie hoorbaar in zijn verwijzing naar discussies van wijsgeren (nomen veritatis 
abjudicent) die libidine et voluptate miserabili in hun duisternis willen blijven 
en medicinae maledicentes refugiant.231 Dit wijst erop dat Augustinus zich richt 
tegen hun hoogmoed en halsstarrigheid. 

Augustinus beschouwde het christelijke geloof als vera philosophia en wilde 
de inhoud ervan uitdragen als docent. Het blijkt uit zijn beschrijving van 
het zevende en laatste niveau van de ladder: frui. Op deze trede doceert 
Augustinus essentialia van de christelijke leer: de schepping (perventuros … ad 
summum auctorem, vel summum principium rerum omnium)232 en de weg van het 
gezag als alternatief voor de rationele weg. Augustinus vervolgt zijn betoog 
met een exposé over de kerninhoud van het christelijke geloof. Hij spreekt 
onder meer over de resurrectio carnis,233 en Gods aanname van de menselijke 
natuur en de geboorte uit de maagd. (natum esse de virgine) De verwoording 
hiervan doet aan liturgische geloofsbelijdenissen denken. Dit wordt door 
Augustinus in XXXIV.77 bevestigd wanneer hij schrijft over wat divine ac 
singulariter in ecclesia catholica werd overgeleverd en waarvoor hem ook in de 
doopcatechese de woorden werden aangereikt: libentius enim loquor his verbis 
quibus mihi haec insinuata sunt. Het doceren en overdragen van kernpunten 
van de geloofsinhoud vindt zijn climax wanneer Augustinus duidelijk maakt 
dat de magnitudinem animae gelegen is in de reconciliatio met God. Het geloof 
wordt door Augustinus in krachtige termen omschreven als haec est vera, haec 
perfecta, haec sola religio. 

Augustinus’ doceren veronderstelt in De quantitate animae niet alleen een 
training van het intellect door het stellen en beantwoorden van vragen, maar 
impliceert tevens dat hij zijn student de inhoud van de recentelijk ontdekte 

231.  De quantitate animae XXXIII.75
232.  Augustinus accentueert met hulp van een citaat uit Prediker (vanitas vanitantium 

Ecl. 1,1) de spanning tussen sensibilia en hun Creator, maar stelt – mogelijk om een 
Manicheïsche scheppingsleer tegen te spreken- dat zij door God geschapen zijn: 
mira et pulchra, maar in vergelijking met God nulla sint. 

233.  Zie ook F. Van Fleteren, ‘Augustine’s Ascent of the Soul: A Reconsideration.’ in: 
Augustinian Studies 5(1974) 29-72.
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en aanvaarde vera religio alias philosophia christiana niet wil onthouden. Het 
idioom waarin hij deze leer uitlegt maakt gebruik van woorden die hem 
zijn ingegeven door de Kerk en die geïntegreerd worden in zijn denken 
en schrijven. Exercitatio mentis veronderstelt bij Augustinus de bereidheid te 
luisteren naar het spreken van de gemeenschap die de Kerk is. Augustinus 
introduceert daardoor het thema van het gezag en doorbreekt het overwe-
gende individuele karakter van de klassieke exercitatio mentis.
 Het doel van eerdergenoemde ladder is de lezer via het doorlopen van 
de verschillende ontwikkelingsstadia op weg te voeren naar de fruitio Dei. 
De ladder begint in het eerste stadium op het materiële en sensibele ni-
veau. Zoals hierboven aangegeven kent Augustinus aan het geheugen een 
cruciale plaats toe op het derde niveau. Het functioneert als een scharnier 
tussen het sensibele en intelligibele domein. Dit alles lijkt erop te wijzen 
dat Augustinus de ladder als mentale oefening heeft gedacht. Wie de ladder 
beklimt ontstijgt het sensibele bereik en leert zich door exercitatio mentis te 
richten op contemplatie. 

Specifiek voor Augustinus is de opname van aspecten van christelijke doc-
trine in deze ladder. Deze lijken voor hem echter niet in tegenspraak te zijn 
met de alternatieve ladders die gebruik maken van termen als schoonheid 
en het lichaam. (XXXV.79) Augustinus beschouwt deze als evenwaardige 
alternatieven voor zijn door christelijke doctrine gekleurde ladder. 

‘Dezelfde zaken kunnen op volkomen juiste en nauwkeurige wijze op tal-
loze andere manier zowel worden benoemd als verdeeld. Maar bij een der-
gelijke overvloed van uitdrukkingsmogelijkheden maakt iedereen gebruik 
van de mogelijkheid die naar zijn mening geschikt is.’234

Sporen van de praktijk van exercitatio mentis zijn in de Soliloquia en in De 
quantitate animae op retorisch niveau hoofdzakelijk te vinden in een pe-
dagogische context en in relatie met Augustinus’ functioneren als docent. 
Exercitatio mentis maakt op deze wijze deel uit van het retorische instrumen-
tarium van Augustinus. Het staat in functie van zijn protreptische doelstel-
ling: een conversio tot een leven gewijd aan de wijsheid en een bekering tot 
het christelijke geloof.

234.  De quantitate animae XXXV.79: Innumerabilibus enim modis eadem res et adpellari et 
dividi possunt rectissime ac subtilissime, sed in tanta copia modorum utitur quisque, quo se 
congruenter uti existimat. 
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 Het eerste aspect van exercitatio mentis waar we bij stil stonden was zijn 
expliciete uitleg over de noodzakelijkheid van de omwegen die gemaakt 
werden. Uit deze passages werd duidelijk dat Augustinus’ pedagogiek ei-
sen stelt aan zijn studenten en ze geregeld vermaant aandachtiger te zijn. 
Tegelijkertijd spreekt uit zijn menselijke nabijheid een grote compassie met 
zijn studenten en neemt de exercitatio vrijwel altijd een aanvang in het con-
crete dagelijkse leven. 

Het tweede aspect van rede en gezag dat hierboven besproken werd, levert 
het inzicht dat Augustinus de weg van het gezag als veilig alternatief voor 
het moeizame traject van exercitatio mentis aanmerkt. Augustinus introdu-
ceert hiermee een vernieuwend aspect ten opzichte van de veteres. 
 Ten opzichte van het klassieke ideaal van de sapiens valt op dat Augustinus 
in zijn toepassing van exercitatio mentis prioriteit toekent aan de training van 
het intellect. Toch beveelt hij de weg van het gezag aan als eerste stap in het 
vormingsproces voor iedereen. De eisen die Augustinus aan zijn studenten 
stelt zijn dienovereenkomstig. Overigens toont hij geregeld zijn begrip voor 
de inspanning die de student moet leveren om zijn eigen grenzen te over-
schrijden. Augustinus karakteriseert de weg van het volgen van het gezag als 
nullus labor voor degenen die de training niet kunnen of willen volgen. 
 De spilfunctie die Augustinus aan het geheugen in zijn ladder toekent is 
een vierde aspect van exercitatio mentis. In zijn waardering van het geheugen 
is Augustinus vernieuwend. Mogelijk hangt dit samen met Augustinus’ eigen 
achtergrond als docent. Om te doceren is immers de dienst van het geheu-
gen onontbeerlijk. 
 Behalve Augustinus’ nadruk op het doceren als dienst aan anderen c.q. 
de gemeenschap, signaleerden we ook dat het geheugen een verbindende 
functie heeft in de overgang van zintuiglijk naar intelligibel. Als zodanig 
heeft het geheugen een cruciale plaats in de ladder als exercitatio mentis. 

Als metafoor verwijst exercitatio mentis in de Soliloquia en De quantitate animae 
zowel naar de inspanning die een student moet leveren als naar de nood-
zakelijke openheid voor de gevraagde goddelijke hulp om de transformatie 
van het proces aan zich te laten voltrekken. God en mens werken samen. 
In zijn manier waarop Augustinus exercitatio mentis integreert in het denken 
legt hij eenzelfde selectiviteit aan de dag als de wijze waarop hij gedachte-
goed van de veteres integreert: zijn doelstelling lijkt vooral door pragmatisme 
van de pedagogische situatie bepaald te worden. Nu eens past Augustinus 
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exercitatio mentis toe als retorische oefening, dan weer als leerling van Ratio 
in functie van de opgang en de morele zuivering van de ziel. Aspecten van 
christelijke doctrine worden op beperkte schaal geïntegreerd en toegepast 
in zijn denken. Deze zijn volgens hem klaarblijkelijk niet in tegenspraak 
met het wijsgerige discours: hij lijkt het christendom te beschouwen als een 
philosophia christiana die zowel de oefening in de weg van het gezag kent als 
een training door rationele onderbouwing. 

3.3 Ratio: goddelijk en menselijk tegelijk
Dat Augustinus als auteur in de Soliloquia juist de Ratio uitkiest als gespreks-
partner, is een indicatie van de hooggespannen verwachtingen die hij had 
van de intellectuele vermogens. In zijn opvatting was het zoeken naar God 
nauw verweven met het discursieve intellectuele denken. Het betreft hierbij 
echter niet een simplistisch intellectualisme.235 
 Uit de wijze waarop Augustinus Ratio vormgeeft als personage blijkt dat 
zij zowel menselijke als goddelijke trekken vertoont. In de menselijke trek-
ken is Ratio Augustinus troostrijk en stimulerend nabij. Zij helpt hem de 
training te doorlopen waardoor hij onder andere leert een zijnshiërarchie in 
de schepping waar te nemen. In haar goddelijke eigenschappen is Ratio een 
alwetende hulp bij de te doorlopen exercitatio mentis. 

In het navolgende zullen we achtereenvolgens aandacht besteden aan drie 
facetten van de wijze waarop Augustinus het personage Ratio vormgeeft 
in zijn Soliloquia en hun betekenis voor de exercitatio mentis. Het betreft al-
lereerst de menselijke nabijheid van Ratio. Vervolgens kijken we naar haar 
goddelijke eigenschappen: haar alwetendheid, haar alomtegenwoordigheid 
en haar pedagogiek. Als laatste staan we stil bij haar reinigende en genezende 
eigenschap.

Augustinus omschrijft Ratio als een personage dat in menselijk opzicht nabij 
is en hem aanspoort, troost, zelfinzicht geeft en geneest. De adviezen sporen 
aan om aandachtig te zijn en te snelle conclusies te vermijden: ne propera, 
otiosi sumus. Intentus tantum accipe, ne quid temere concedas. En: Hic esto, quantum 

235.  Voor een wijsgerige analyse van de relatie tussen Augustinus en Ratio, zie J.L. Marion, 
Au Lieu de Soi. L’approche de Saint Augustin. (Paris 2008) 89-148. Voor een analyse 
van het begrip Soliloquium, zie B. Stock, Augustine’s Inner Dialogue. The Philosophical 
Soliloquy in Late Antiquity. (Cambridge 2010), 62-120, m.n. 94-101. 
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potes, et vigilantissime adtende. 236 Verder adviseert ze Augustinus om zich niet 
in een vloed van tranen te verliezen, wanneer hij de reeks doordringende 
vragen niet meer kan verdragen. ‘Maar bedwing nu uw tranen, en wees flink. 
Je hebt beslist veel geweend en dat is zeker niet goed voor de ziekte van je 
borst.’237 Anderzijds hebben de interventies van Ratio ook een vermanend 
karakter. Augustinus refereert daarbij aan het thema van de hoogmoed. Deze 
uit zich door overhaast en in zwakke toestand al in het licht te willen schou-
wen: omnibus igitur adhuc morbis animi et perturbationibus agitaris. Quaenam ergo 
talium oculorum impudentia est, velle illum solem videre?238

 Deze aansporingen en vermaningen getuigen van Augustinus’ pedago-
gisch inzicht. Het wijst er ook op dat exercitatio mentis zich niet alleen richt 
op abstracte intellectuele training. Exercitatio mentis bij Augustinus heeft zijn 
doel in de intermenselijke omgang. De student wordt door aanwijzingen en 
interventies daadwerkelijk geholpen om een juiste en geordende studiehou-
ding te ontwikkelen. 

Naast de hiervoor genoemde menselijke pedagogische aspecten richt Ratio 
zich ook op kennis van sensibilia. Het doorlopen van het curriculum van de 
disciplinae die ook (vak)kennis van materiële zaken omvatten heeft als eer-
ste doel de opgang van de ziel per corporalia ad incorporalia, maar heeft zijn 
startpunt in de tijdelijkheid van de tekens die in de grammatica worden 
bestudeerd. 
 De ratio is in de menselijke ziel als aspectus animae de verbindende schakel 
met God. Hoewel Augustinus Ratio en God niet expliciet identificeert is er 
wel sprake van verwantschap. Ratio brengt Augustinus op actieve wijze in 
contact met waarheid in de ziel door de beoefening van de disciplinae. (dia-
lectiek en geometrie)239 Deze vorm van verwantschap is in De immortalitate 
animae de basis van het bewijs dat de menselijke ziel onsterfelijk is. 
 Bovengenoemde verwantschap tussen Ratio en God getuigt van Augustinus’ 
optimisme over het menselijke kenvermogen. Ratio belooft Augustinus im-
mers hem God aan zijn geest te tonen, ut oculis sol demonstratur, en wel met 
hulp van de sensus animae. Dit proces behelst een actief aspect, nl. het leren 
zien van de hiërarchie van zijnden. Anderzijds is er een receptief aspect in wat 

236.  Soliloquia I.IV.9 en Soliloquia II.VI.9.
237.  Soliloquia I.XIV.26: Prorsus nihil aliud facias. Sed iam cohibe te a lacrimis et stringe ani-

mum. Multum omnino flevisti, et hoc omnino morbus iste pectoris tui graviter accipit.
238.  Soliloquia I.IX.16. 
239.  Soliloquia II.9.16- 11.21.
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Augustinus overkomt waneer Ratio hem uit het niets in zijn turbulentie aan-
spreekt. (providentia) Augustinus’ gebruik van de therapeutische metaforiek 
van het zieke oog dat geneest wijst in dezelfde richting.240 

Ratio’s goddelijke trekken zijn haar alwetendheid en haar alomtegenwoor-
digheid. Beide aspecten komen tot uiting wanneer Ratio Augustinus aan het 
begin van de Soliloquia aanspreekt als stem van onbekende herkomst. Zij 
komt hem in de turbulentie van het zoeken tegemoet en spoort hem aan zijn 
gedachten in eenzaamheid aan het schrift toe te vertrouwen zonder zich om 
eventuele lezers te bekommeren.241 Tevens spoort zij hem aan te bidden om 
hulp. (ora salutem et auxilium) Hierdoor is Augustinus niet langer als eenling 
zoekend. In zijn (nu) bewuste relatie tot God formuleert hij zijn verlangens 
aldus: Deum et animam scire cupio.242 De tegenwoordigheid van Ratio in het 
leven van Augustinus faciliteert de noodzakelijke voorwaarde voor het sla-
gen van de exercitatio mentis: een levend verlangen naar God. Hierin moet in 
de optiek van Augustinus noodzakelijkerwijze de opstijgende beweging van 
tijdelijk naar eeuwig gemaakt worden. We zagen dat Augustinus exercitatio 
mentis in een soortgelijke context toepaste in De ordine en De beata vita.243

Ze zijn echter geen entiteiten van louter menselijke herkomst: Augustinus 
beschrijft de deugden als gaven van Godswege. Zij kunnen door de dyna-
miek van de oefening aspecten van goddelijk handelen in het dagelijks leven 
zichtbaar maken. Ook de rationaliteit in de wetenschap is van een eeuwig 
karakter en draagt goddelijke kenmerken. Het zijn manifestaties van de wijze 
waarop God in het leven van Augustinus en de lezer handelend aanwezig is. 
De mens zoals door Augustinus omschreven is hierin overwegend receptief 

240.  Zie ook P. Kolbet (2010) o.c. 95-6. 
241.  Soliloquia I.1.1. volventi mihi multa ac varia mecum diu … quaerenti memetipsim ac bonum 

meum. […]ait ergo mihi ratio. Zie ook W. Otten (2007) 38-40; en W. Otten, ‘Does 
the Canon need Converting? A Meditation on Augustine’s Soliloquies, Eriugena’s 
Perifysion, and the Dialogue with the Religious Past.’ in: W. Otten, A. Vanderjagt en 
H. de Vries. (eds.), How the West Was Won. Essays on Literary Imagination, the Canon 
and the Christian Middle Ages for Burcht Pranger. (Leiden 2010) Brill’s Studies in 
Intellectual History, vol. 188; pp 195-223 J.L. Marion (2008) o.c. 46-50; B. Stock 
(2010) o.c.76-90.

242.  Soliloquia I.1.2- I.2.7. Zie ook D. Doucet. ‘Rechèrche de Dieu. Incarnation et 
Philosophie. Soliloquia I.1.2-6.’ in: Revue des Études Agustiniennes 36 (1990) 91-
119.

243.  Zie o.a. De ordine I.6-8; II.39 (hfd. II.1.4.2) en De beata vita IV.28 (hfd. II.2.4.2)
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en eerder reactief. De notie van exercitatio mentis wordt door Augustinus ver-
breed. Zij heeft niet alleen betrekking op de menselijke intellectuele inspan-
ning, maar is een proces waarin God de mens tegemoet komt. 

Het aspect van reiniging en genezing wordt door Augustinus nauw verbon-
den met de metafoor van het zien. De metafoor van het zien in de Soliloquia 
legt sterk het accent op reiniging en genezing. 

‘Het oog immers bemint de duisternis, omdat het niet gezond is; want alleen 
een gezond oog is in staat de zon te zien. En hierin lijdt de ziel vaak aan zelf-
bedrog, dat zij zich gezond waant en zich daarop beroemt; en omdat zij nog 
niet ziet, meent zij recht te hebben zich te beklagen. Maar die Schoonheid 
weet wanneer zij zich moet tonen. Want zij treedt op als een geneesheer en 
ziet beter in wie al gezond zijn dan degenen die genezing behoeven.’244

 Augustinus’ beschrijving van de interventie van Schoonheid in het genezings-
proces doet denken aan Plotinus’ Enneaden. Plotinus zegt het volgende over de 
relatie tussen schoonheid en de ziel bij de vervolmaking van het reinigings-
proces: ‘De ziel in gereinigde staat wordt dus vorm en vormend beginsel en 
geheel lichaamloos en intelligibel en totaal een deel van het goddelijke, waar-
uit de bron van het schone ontspringt en alles wat daarmee verwant is.’245

 Reiniging is dus een proces van afstand nemen van wat zintuiglijk is. 
Plotinus maakt een voorbehoud in Enneaden I.2.4: ‘Maar het gereinigd zijn 
houdt slechts in dat men van alle vreemde smetten is bevrijd; het goede is 
echter nog iets heel anders dan dat.’ 
 De wijze waarop Plotinus het reinigingsproces omschrijft als het verwij-
deren van dat wat vreemd is aan de ziel, vertoont gelijkenis met de wijze 
waarop Augustinus de ontwikkeling van het zien door de ziel omschrijft als 
een genezingsproces. Daarbij worden ziekten weggenomen, terwijl de visio 
Dei nog niet actueel is.246 

244.  Soliloquia I.XIV.25: Amat enim tenebras eo quod sanus non est; solem autem nisi sanus 
videre non potest. Et in eo saepe fallitur animus, ut sanum se putet et sese iactet; et quia 
nondum videt, veluti iure conqueritur. Novit autem illa pulchritudo, quando se ostendat. Ipsa 
enim etiam medici fungitur munere meliusque intelligit, qui sint sani, quam iidem ipsi qui 
sanantur.

245.  Enneaden I.6.6.
246.  Zie Plato Phaedo 65e; Plotinus Enneaden 1.2.3-4; 1.6.6. In de Soliloquia maakt 

Augustinus geen expliciete verwijzing naar het geloof in Christus. Dat, zoals Phillip 
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Exercitatio mentis is bij Augustinus onlosmakelijk verbonden met de aard-
se levensstaat van de mens. Zowel Plotinus als Augustinus beschrijven een 
vormingsproces waarin afstand genomen wordt van het zintuiglijke en de 
ziel steeds meer verbonden raakt met zijn eigen essentie. Beide omschrij-
ven dit proces in termen van reiniging. Bij Augustinus domineert echter 
het beeld van therapie binnen de metaforiek van het zien. Waar Plotinus 
het proces van reiniging in abstracte termen (‘vreemde smetten’) typeert, 
maakt Augustinus gebruik van de beeldspraak van de therapie. Mogelijk 
zijn hierbij Augustinus’ retorische achtergrond, en vooral zijn protreptische 
intenties bepalende factoren geweest. Door de exercitatio mentis nadrukkelijk 
ook als therapie te omschrijven ligt het accent bij Augustinus meer dan bij 
Plotinus op het receptieve en passieve aspect van het vormingsproces. Zowel 
Pulchritudo als Ratio hebben bij Augustinus kenmerken van goddelijke per-
sonages. 

Het samengaan van het goddelijke en het menselijke in het personage Ratio 
laat zich goed verenigen met het doel van exercitatio mentis in de Soliloquia. 
De training beoogt immers niet louter het verwerven van kennis en vaardig-
heden. Deze maken deel uit van het sensibele domein en zijn het resultaat 
van menselijke inspanning. Exercitatio mentis streeft een aversio na van de 
sensibilia en een conversio tot de intelligibilia. Exercitatio mentis heeft hierin 
de functie om de student te motiveren en naar een hoger denkniveau te 
brengen. Opvallend is dat Augustinus zijn wijsheidsideaal niet verwoordt in 
termen van ascese en heiligheid, maar in een eclectisch wijsgerig idioom. 
 Augustinus’ toekennen van een spilfunctie aan de disciplinae in de trai-
ning van het rationele deel van de menselijke ziel wijst eveneens op deze 
achtergrond. De rationaliteit die tot uiting komt in de disciplinae is vol-
gens Augustinus immers zowel een wezenseigenschap van God als van de 

Cary stelt, Augustinus’ introductie van de theologale deugd fides in Soliloquia vooral 
wijst naar een geloof in de noodzaak van geestelijke reiniging in plaats van een ge-
loof in Christus, is twijfelachtig. Zie Ph. Cary, Inner Grace. Augustine in the Traditions 
of Plato and Paul. (Oxford 2008), 12. Het openingsgebed laat immers wel verwij-
zingen zien naar Schriftteksten. (1 Kor. 13,13; 1 Kor. 15.54; Mt. 7.8; Joh. 6.35; Joh. 
16.8; Gal. 4,9) Hoewel de naam van Christus in de Soliloquia niet voorkomt lijkt 
daarom de vraag niet zozeer te zijn óf Augustinus geloofde – dit lijkt op impliciete 
wijze uit de Bijbelse referenties in het openingsgebed wel het geval te zijn- maar 
eerder wat de implicaties daarvan waren en op welke wijze hij zich Christus voor-
stelde. 
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menselijke ziel. Training en zuivering van het intellect verbindt de ziel daar-
om met God. 
 Augustinus’ opvatting over vorming en pedagogie lijkt in zijn streven 
naar aversio van de sensibilia sterk door het (neo)platonisme gevormd. Het 
discours staat in functie van het bewijs dat Augustinus wilde leveren van het 
bestaan van het zelf en van de onstoffelijke en onsterfelijke menselijke ziel. 
Het personage Ratio in de Soliloquia heeft hierin een belangrijke functie 
omdat zij in iedere mens aanwezig is en menselijk nabij is. Tegelijkertijd 
heeft zij goddelijke eigenschappen die de mens in staat stellen om te (gaan) 
ervaren dat de (eigen) ziel wezenlijk goddelijk en onsterfelijk rationeel is. 

Samenvattend kunnen we op grond van het voorafgaande stellen dat 
Augustinus’ leren voornamelijk in de beslotenheid van het innerlijk plaats-
vindt. Tegelijkertijd wordt het solitaire en individuele karakter doorbroken 
door de protreptische intentie van de Soliloquia en van De quantitate animae. 
Augustinus’ weergave van exercitatio mentis wordt gekenmerkt door de sy-
nergie tussen menselijke inspanning en goddelijk handelen. Het goddelijke 
initiatief gaat steeds aan het menselijk handelen vooraf. 
 Nadat het verlangen is gewekt om God en het zelf te leren kennen leert 
de student in toenemende mate om in verbondenheid met de rationele en 
onsterfelijke essentie van zijn ziel te leven. Studie van dialectiek en getals-
wetenschap zijn hierbij noodzakelijk om afstand te leren nemen van het 
zintuiglijke en zichzelf te leren zien als vehiculum veritatis. 
 Augustinus kan dit niet op eigen kracht bewerkstelligen, maar wordt 
hierbij geholpen door personages als Ratio en Pulchritudo. Aan beide schrijft 
hij goddelijke karaktertrekken als alwetendheid en alomtegenwoordigheid 
toe. Beide zijn personages die over therapeutische kwaliteiten beschikken 
om de toestand van aversio te doen omkeren naar een proces van conversio. 
Het idioom waarin Augustinus zich uitdrukt is sterk door neoplatoonse 
beelden gekleurd. (reiniging, metafoor van het zien) 

4.  epistemologisch-theologisch niveau: exercitatio mentis als 
uitwendige en inwendige pedagogiek

4.1 Exercitatio mentis: Training in zelfkennis
Nadat we ons hebben geconcentreerd op de functie van exercitatio mentis 
in Augustinus’ retorica, richten we ons nu op wat eraan voorafgaat. Iedere 
spreker en docent moet immers zelf eerst, zoals Augustinus in de Soliloquia, 
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kennis van God en het zelf verkrijgen, wanneer hij anderen in de toekomst 
daarbij zal begeleiden.247 Exercitatio mentis in de beslotenheid van het zelf zal 
deel uitmaken van dit traject. De docent ondergaat hierbij een training door 
naar zelfkennis te streven waarbij zijn ziel zich in haar rationaliteit steeds 
meer bewust wordt van haar verbondenheid met de veritas.
 Als eerste staan we stil bij de Augustinus’ toepassing van oefeningen in de 
geometrie. Deze hebben als doel de student de intellectuele vaardigheid bij te 
brengen om over abstracte en onstoffelijke entiteiten na te denken. Hieruit blijkt 
dat Augustinus kennis van geometrie beschouwt als rationele en eeuwige kennis 
die in beginsel al in de menselijke ziel aanwezig is. Om hier licht op te werpen 
gaan we met hulp van De immortalitate animae in op een tweede facet van exerci-
tatio mentis: rationele kennis als verbindende factor tussen mens en God. Tenslotte 
keren we terug naar het thema van de verhouding tussen rede en gezag door te 
bestuderen hoe Augustinus in De quantitate animae zijn geometrische exercitatio 
onderbreekt voor een beschouwing over het gezag als alternatieve weg. 

Kennis van God en zelfkennis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in 
de Soliloquia.248 Zij belichten op twee verschillende wijzen aspecten van de-
zelfde waarheid waarvan Augustinus verlangt kennis te nemen. Om tot deze 
kennis te geraken is het niet alleen noodzakelijk om het intellect aan kracht 
te doen winnen. Het is eveneens nodig om de stap van zintuiglijk naar ab-
stract denken te leren maken. Augustinus maakte hiervoor in de Soliloquia 
en in De quantitate animae gebruik van exercitatio mentis o.a. in de vorm van 
geometrische gedachte-experimenten.
 Een eerste oefening voor het maken van de overgang van sensibel naar 
immaterieel wordt door Augustinus zelf uitgevoerd nadat hij zijn wens uitte 
om God en zichzelf te leren kennen. Wanneer de discussie wordt toegespitst 
op de vraag hoe en in welke mate God gekend kan worden (quomodo tibi 
Deum scire satis est) verwerpt Augustinus het testimonium sensuum.249 Om aan 
te tonen dat zekere kennis van onstoffelijke entiteiten buiten de weg van 
de zintuigen mogelijk is, behandelt hij de lijn en de bol uit de geometrie. 
Augustinus vergelijkt in een reductio ad absurdum de werking van zintuigen 
in hun streven naar kennis met een schip dat op land wil varen:

247.  Soliloquia II.1.1.
248.  Voor een analyse van de uiteenlopende wijzen waarop kerkvaders de notie van 

zelfkennis hebben gerecipieerd zie P. Courcelle, Connais-toi toi-même de Socrate à 
Bernard. (Paris 1974).

249.  Soliloquia I.2.7. 
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‘Veeleer heb ik in deze zaak de zinnen aangewend als een schip. Want toen 
zij mij hadden gebracht naar de plaats waar ik probeerde te komen, ik hen 
vandaar had weggezonden en als het ware vaste grond onder mijn voeten 
voelde hebben mijn schreden, toen ik begonnen was een en ander in ge-
dachten te verwerken, lang gewankeld. Daarom schijnt het mij toe dat men 
eerder “te land kan varen”, dan met de zinnen geometrie leren, hoewel be-
ginnelingen er wel enig profijt van schijnen te hebben.’250

Na enige discussie maakt Ratio duidelijk dat de kennis van abstracte geometrische 
figuren tam certum is als het kennen van God, hoewel deze laatste kennis meer 
vreugde zal geven.251 De studie van geometrie wordt daarom door Augustinus als 
training gegeven om in contact te komen met het rationele en onstoffelijke deel 
van de ziel. Deze is op zijn beurt een vooroefening om te komen tot kennis van 
God. Augustinus’ positie getuigt van optimisme over het menselijke intellect. 

Het doel van deze argumentatie is om Augustinus vanuit de situatie waarin 
hij zich over veel verschillende zaken aftobde door exercitatio mentis te leiden 
naar de aanname van de stelling dat de mens een onstoffelijke ziel heeft.252 
Dit inzicht is het fundament voor het verwerven van (zekere) kennis van 
het zelf en van God. 
 De argumentatie die het bestaan van zekere kennis van onstoffelijke rea-
liteiten aantoont, heeft een opklimmende graad van abstractie. Zij vertoont 
kenmerken van een mentale oefening. Nadat in het gesprek op negatieve 
wijze (diagnose) duidelijk is geworden dat God en het zelf slechts kenbaar 
zijn in afwending van het zintuiglijke, moet Augustinus leren hoe op po-
sitieve wijze (genezing) zekere kennis van het zelf verkregen kan worden. 
De ziel moet hiervoor aan intellectuele kracht winnen door oefening en 
getraind worden in het denken over intelligibilia.

Wanneer Augustinus moet toegeven dat er zekere rationele kennis in zijn 
ziel aanwezig is, maakt Ratio hem duidelijk dat God even zeker gekend kan 

250.  Soliloquia I.4.9: Immo sensus in hoc negotio quasi navim sum expertus. Nam cum ipsi me ad 
locum quo tendebam pervexerint, ubi eos dimisi et iam velut in solo positus coepi cogitatione 
ista volvere, diu mihi vestigia titubarunt. Quare citius mihi videtur in terra posse navigari 
quam geometricam sensibus percipi, quamvis primo discentes aliquantum adiuvare videantur. 

251.  Soliloquia I.5.11.
252.  Soliloquia I.1.1: Volventi mihi multa ac varium mecum diu ac per multos dies sedulo quae-

renti memetipsum ac bonum meum, …
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worden. Exercitatio mentis staat in dit geval in de context van weerlegging 
van een sceptische positie dat zekere kennis over het zelf niet mogelijk is. 
Maar Augustinus weerlegt bij het geleidelijk toenemen in kracht tevens het 
rigide stoïsche standpunt dat iemand óf volmaakt wijs is óf geheel niet wijs 
is253 Door de oefening in het verwerven van positieve en zekere kennis over 
onstoffelijke zaken is Augustinus in de juiste geestelijke dispositie gebracht. 
De ratio kan Augustinus tot kennis van het zelf en van God brengen. 

Kenmerkend voor Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis is dat hij deze in 
eerste aanleg beschrijft als een proces van intellectuele training. Menselijke in-
spanning en goddelijke tegemoetkoming werken daarin samen. Het intellect 
levert hieraan een substantiële bijdrage. Voor het initiatief van goddelijke zijde 
gebruikt Augustinus het woord clementia en niet de term gratia die in zijn latere 
werk zo’n belangrijke rol zou gaan spelen. Eveneens typerend voor Augustinus’ 
epistemologie is zijn ambiguïteit over de mogelijkheid van Godskennis en van 
het zelf. Hoewel hij hoge verwachtingen heeft van het intellect, maakt hij 
tegelijkertijd duidelijk dat de verbeelding (phantasia) tekortschiet.254 Zij zal 
uiteindelijk geen rol spelen bij het schouwen van de veritas.

‘Daar de verbeelding dit niet kan volbrengen, en nog meer dan de ogen zelf 
tekortschiet, aangezien zij juist door deze aan de ziel is opgedrongen, is het 
duidelijk dat zij veel verschilt van de waarheid en dat, wanneer de waarheid 
geschouwd wordt, de verbeelding nergens meer te bekennen is.’255

Waar de Soliloquia onmiskenbaar sporen dragen van het protreptische genre, 
ontbreekt iedere retorische versiering in De immortalitate animae, waarmee 

253.  Deze weerlegging van concurrerende wijsgerige stellingnamen wijst op een pro-
treptische doelstelling van de Soliloquia. Zie eerdere observaties in De beata vita (hfd. 
II.2.3) en De ordine (hfd. II.2.3)

254.  Voor een analyse van de functie van phantasiai zie. D. Napier From the Circular Soul 
to the Cracked Self: A Genetic Historiography of Augustine’s Anthropology from Cassiciacum 
to the Confessiones. (Zagreb 2010 diss. VU) 98-101.

255.  Soliloquia II.XX.35: Hoc cum illa phantasia implere non possit magisque quam ipsi oculi 
deficiat, siquidem per ipsos est animo inflicta, manifestum est et multum eam differre a veritate 
et illam, dum haec videtur, non videri. Een soortgelijke ambiguïteit ten opzichte van 
het menselijke vermogen om God te kennen spreekt uit De ordine II.16: quisquis 
ergo ista nesciens, non dico de summo illo deo, qui scitur melius nesciendo, sed de anima ipsa 
sua quaerere ac disputare uoluerit, tantum errabit, quantum errari plurimum potest. Facilius 
autem ista cognoscet, qui numeros simplices atque intellegibiles comprehenderit; 
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Augustinus de onvoltooid gebleven Soliloquia wilde completeren. Het dien-
de als een schets- of raamwerk voor eigen gebruik.256 Omdat het werk niet 
voor publicatie bestemd was ontbreekt iedere vorm van literaire stilering. 
Wel worden voor de voltooiing van de Soliloquia klaarblijkelijk belangrijke 
aspecten van de vraag naar de onsterfelijkheid van de ziel behandeld.257 Het 
werk geeft door het ontbreken van retorische versiering een goede indruk 
van de manier waarop Augustinus de courante wijsgerige topoi van zijn in-
tellectuele voorgangers recipieerde en inpaste in zijn eigen discours over de 
menselijke ziel. 
 Waar Augustinus in de Soliloquia het receptieve aspect van exercitatio men-
tis benadrukte door de oefening in zelfkennis te vervlechten met therapie, 
wijst hij in De immortalitate animae overwegend naar het actieve aspect: de 
toegang die de mens via de ratio heeft tot het verum. De nadruk die door 
Augustinus in dit werk op de rationele training wordt gelegd suggereert 
dat hij ook recent na zijn doop tamelijk optimistisch was over de redelijke 
vermogens van de mens. Deze beschouwde hij als onvervreemdbaar onto-
logische essentie van de ziel. Daarom is het niet verbazingwekkend dat ook 
in een schetsmatig werk als De immortalitate animae sporen te vinden zijn van 
een traditie waarin exercitatio mentis een functie in vorming had. 

In De immortalitate animae benadrukt Augustinus het belang van de rationele 
kennis. Zij verbindt de ziel en God. Hiermee zijn we aan het tweede punt in 
de bespreking van exercitatio mentis in het kader van zelfkennis toegekomen. 
Evenals in de Soliloquia en De quantitate animae staan de geometrie en de 
dialectiek centraal doordat zij voor Augustinus inwendige rationele kennis 
in de ziel vertegenwoordigen. De studie van deze disciplines is tevens het 
uitwendige traject van intellectuele training. Nieuw is echter dat Augustinus 
in dit verband het thema van de onsterfelijkheid van de ziel introduceert. 
Het wordt door Augustinus afgeleid uit het eeuwige bestaan van disciplina: 

‘Indien de wetenschap (disciplina) ergens is, en alleen in iets wat leeft kan 
bestaan, en indien de wetenschap altijd bestaat, terwijl het onmogelijk is, dat 

256.  Zie Müller (2002) Einführung o.c. 241-43; V. Drecoll, ‘Immortalitate animae  
(De-), in: Augustinus Lexikon 3(2004), 530-35; R. Teske, ‘Immortalitate animae, De’ 
in: Augustine through the Ages An Encyclopedia.ed. A. Fitzgerald/ J. Pelikan. (Grand 
Rapids 1999) 443-44. 

257.  In Retractationes I.V.1 omschrijft Augustinus De immortalitate animae als een commoni-
torium. Zie ook Wolfskeel (1977) o.c. 5. 
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iets waarin iets anders altijd aanwezig is, niet altijd bestaat, dan is datgene 
waarin de wetenschap zich bevindt, altijd levend’258

Deze disciplina omvat bij Augustinus niet alleen de bekende disciplinae zoals 
door Varro besproken in zijn Disciplinarum Libri, maar omvat ook vakken-
nis (ars) als beginsel van vakkundig en rationeel handelen.259 Evenals in de 
Soliloquia is in De immortalitate animae de wetenschap, vooral de ratio nume-
rorum, het exempel en bewijs van onveranderlijke kennis in de menselijke 
ziel.260 De disciplinae worden door Augustinus nauw verbonden met de pre-
sentie van de intelligibele ideeën in de menselijke ziel. Exercitatio mentis neemt 
zo de gedaante aan van training in het leren zien en kennen van de rationele 
onveranderlijke ideeën in de ziel. Deze voert tot een vorm van kennis van het 
zelf en van God: de student gaat zijn ziel als een vehiculum veritatis zien.261

De rationele training (o.a. geometrie) maakt deel uit van de weg naar zelf-
kennis. De reden hiervan is dat de ratio als aspectus animae Augustinus in staat 
stelt de ideeën in de eigen ziel te schouwen. Hiervoor is niet alleen het 
actieve aspect van een toename van het intellectuele vermogen noodzake-
lijk maar evenzeer het receptieve aspect van zuivering van het zelf en van 
genezing van geestelijke kwalen. 

Uit de schets van het geplande vervolg van de Soliloquia in De immortalitate 
animae komt naar voren dat Augustinus deze rationele weg naar zelfkennis 
wil vervolgen wanneer hij de essentie van de menselijke ziel in onlosmake-
lijke verbondenheid met de ratio beschrijft: 

‘Immers de Ratio “is” in meest eigenlijke zin daar, waar zich ook het toppunt 
van onveranderlijkheid als object van het begrijpen aandient. Dus dwingt de 

258.  De immortalitate animae I.1: Si alicubi est disciplina nec esse nisi in eo quod vivit potest et 
semper est neque quicquam, in quo quid semper est, potest esse son semper, semper vivit, in 
quo est disciplina. 

259.  De immortalitate animae IV.5-6. Voor een analyse van de relatie tussen Augustinus’ 
Cassiciacum-dialogen en Varro, D. Shanzer, ‘Augustine’s Disciplines: Silunt diutius 
Musae Varronis?’ in K. Pollmann/M. Vessey (eds), Augustine and the Disciplines. From 
Cassiciacum to Confessions (Oxford 2005) 69-112.

260.  De immortalitate animae IV.5: Quis enim, ut alia omittam, aut rationem numerorum muta-
bilem esse audeat dicere; aut artem quamlibet non ista ratione constare; aut artem non esse in 
artifice, etiam cum eam non exercet, aut eius esse, nisi in animo; …

261.  De immortalitate animae I.1 – VI.10.
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Ratio de rationele ziel, die zij vanuit haar eigen wezen beïnvloedt, in zekere 
zin om te “zijn”.262

De conjunctie tussen ziel en ratio is het fundament waarop Augustinus zijn 
training in zelfkennis bouwt. Zelfkennis omvat in deze optiek niet slechts 
biografische indrukken die in het geheugen zijn opgeslagen. Zelfkennis is 
vooral gericht op kennis van de rationele ideeën die in de ziel aanwezig zijn 
en die op hun beurt in God zijn. De rationele ziel kan haar essentie daarom 
nooit compleet verliezen. Intellectuele training kan echter het vermogen 
om deze ideeën te schouwen versterken. De ziel leert als gevolg van training 
zichzelf te zien als vehiculum veritatis. 

Kenmerkend voor Augustinus is dat hij exercitatio mentis niet omschrijft als 
een proces dat eenzijdig door intellectuele inspanning van menselijke zijde 
voortgestuwd wordt. Het wordt door Augustinus omschreven als een sa-
menwerken tussen menselijk en goddelijk streven: 

‘Maar indien, wat voor niemand twijfelachtig is, de redelijke ziel dán het 
meest wijs is, wanneer zij de Waarheid, die altijd zichzelf gelijk blijft, aan-
schouwt, en zich aan deze vastklampt, terwijl zij in een toestand van onver-
anderlijkheid verkeert en door de goddelijke liefde met de Waarheid ver-
bonden is ….’263

De menselijke ziel is volgens Augustinus niet in staat haar rationele essentie 
te verliezen omdat haar zijn gegrond is in de veritas.264 Wel kan de ziel haar 
toestand van sapientia verliezen door een aversio van de veritas. De terugkeer 
naar het besef dat de veritas in de eigen ziel op enige wijze present is valt 
samen met het proces van het verwerven van zelfkennis. Het vertoont bij 
Augustinus trekken van een conversio. 

262.  De immortalitate animae VI.11 Licht gewijzigde vertaling van C. Wolfskeel. Est enim 
maxime ipsa ratio, ubi summa etiam inconmutabilitas intellegitur. Ita quaecumque ex se 
adficit, cogit esse quodammodo. 

263.  De immortalitate animae XI.18: Sed si, quod nemini dubium est, tunc est animus sapientis-
simus, cum veritatem, quae semper eodem modo est, intuetur eique inmobilis inhaeret divino 
amore coniunctus …

264.  De immmortalitate animae XI.19: multo minus habet contrarium prima illa essentia, quae 
dicitur veritas, …
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Over de methode van exercitatio mentis laat Augustinus in de context van de 
kwestie of de ziel ooit een lichaam zou willen worden, blijken dat hij in de 
traditie van zelfonderzoek staat. Om te komen tot inzichten betreffende de 
rationele essentie van de ziel beveelt hij aan dat de ziel seipse interrogat. 

‘Als zij echter een lichaam zal worden dan zal zij werkelijk niet beter zijn 
dan het lichaam. Dus zal de rationele ziel niet een lichaam willen zijn. Er is 
geen betrouwbaarder argument voor deze zaak, dan wanneer de rationele 
ziel hiervan uitgaande, zichzelf ondervraagt. Zo immers ontdekt zij gemak-
kelijk dat zij uitsluitend een streven bezit om iets tot stand te brengen, of om 
iets te weten of waar te nemen of alleen maar om te leven, voor zoverre dit 
in haar eigen macht ligt. ‘265

Tenslotte staan we stil bij De quantitate animae. In dit werk bedient Augustinus 
zich in toenemende mate van theologische en Bijbelse terminologie. Tevens 
wijst hij op de alternatieve weg van het gezag.266 Nadat hij met zijn ge-
sprekspartner Evodius tot de conclusie is gekomen dat de grootte van de ziel 
niet gelegen is in ruimtelijkheid, voert hij hem vanaf IV.6 mee in een ge-
dachtenoefening. Evodius leert om zich zaken als lengte, breedte en diepte 
abstract voor te stellen. Augustinus neemt hiervoor zijn toevlucht tot ab-
stracte geometrische begrippen als lijnen en vlakken. (VI.11) Deze training 
in abstract denken onderbreekt Augustinus voor een beschouwing over de 
voordelen van de weg van het gezag in VII.12. Hoewel Augustinus ook in 
dit werk optimistisch over het menselijke kenvermogen is, wijst het voor-
gaande erop dat hij de weg van het gezag als een reëel alternatief aan de 
notie van exercitatio mentis toevoegt. De weg naar volmaaktheid is dus niet 
langer exclusief voorbehouden aan intellectueel geschoolden. Wel maakt hij 
aan zijn gesprekspartner duidelijk dat wie de weg van het redelijk onder-
zoek wil gaan, de omwegen van de exercitatio mentis moet accepteren.

In het begin raadde ik je aan en verlangde ik dat je de tamelijk grote omweg 
van ons voor lief moest nemen. Dit vraag ik je nu weer te doen. Het on-
derzoek betreft geen geringe zaak die gemakkelijk is te doorgronden. Toch 

265.  De immortalitate animae XII.20 At si erit corpus, melior corpore profecto non erit. Non igitur 
corpus esse volet. Neque ullum rei huius certius argumentum est quam cum seipsum hinc 
interrogat animus. Ita enim facile comperit adpetitum se non habere nisi agendi aliquid aut 
sciendi aut sentiendi aut tantummodo vivendi, in quantum sua illi potestas est.

266.  Zie ook hfd. II.1.3.1.

Claes PE.indd   137 23-11-2011   22:40:08



[ 138 ]

willen we die kwestie, als het kan op een duidelijke en voorzichtige wijze 
onderzoeken.’267

Behalve Augustinus’ verbreding van de notie exercitatio mentis door er de vei-
lige weg van het gezag aan toe te voegen, wordt ook het voor exercitatio 
mentis cruciale topos van de terugtrekking uit het domein van de zintuigen 
in toenemende mate ingekleurd door christelijke doctrinaire aspecten. Een 
voorbeeld hiervan is Augustinus’ beschrijving van de ziel die zich terugtrekt 
van de zintuigen om opnieuw kind voor God te worden (sed ab his potius ad 
seipsam conligat, et repuerescat deo).268 Augustinus’ herinterpretatie van dit neo-
platoonse thema raakt ook zijn visie op het topos van de zelfkennis. Zelfkennis 
betreft hier niet het solitaire individu, maar wordt beschreven in termen van 
relatie ten opzichte van God. Zelfkennis kan een besef van schuld impliceren 
(a quo incipere propter neglectam Dei legem certa est necessitas) en de noodzaak om 
een nieuwe mens te worden: quod est nouum hominem fieri, vetere exuto. 
 Augustinus lijkt hier het wijsgerige gnoti seauton ideaal te willen inte-
greren in christelijk gedachtegoed en verbindt deze met de pedagogische 
notie van exercitatio mentis door het vormingsproces te omschrijven als een 
samenwerken van God en mens: 

‘ … terwijl ik jou als het ware onderricht- niets anders te doen 
dan me terug te geven aan mezelf, aan wie ik bovenal verantwoor-
ding verschuldigd ben over mezelf om zo voor God te worden wat 
Horatius zegt: ‘een slaaf is als een vriend voor zijn heer.’ En dit is 
absoluut onmogelijk als wij niet hervormd worden naar zijn beeld, 
dat Hij ons als iets heel kostbaars en dierbaars ter bewaring schonk, 
terwijl Hij ons zo aan onszelf schonk, dat niets boven ons voorrang 
heeft behalve juist Hij. […] Toch kan een ziel dit werk niet op zich 
nemen of voltooien als Hij niet helpt aan wie de ziel wordt terug-
gegeven. Vandaar dat de mens door de goedertierenheid (clementia) 
van hem moet worden hervormd door wiens goedheid en macht 
hij gevormd is.’269

267.  De quantitate animae VII.12: Hoc initio te admonui et postulavi, ut patienter ferres aliquan-
tum circuitum nostrum; quod item quaeso, ut facias. Non levis res quaeritur, non facilis ad 
cognoscendum; nosse hoc enim plane ac tenere volumus, si fieri potest.

268.  De quantitate animae XXVIII.55.
269.  De quantitate animae XXVIII.55: dum quasi tibi praecipio, ut nihil aliud agerem quam red-

derer mihi, cui me maxime debeo: atque ita deo fieri, quod ait Horatius, ‘amicum mancipium 
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Deze training in zelfkennis veronderstelt Augustinus’ bereidheid om zich te 
laten hervormen (hac autem actione nihil est cessationi similius) door de clementia 
waarmee God de mens tegemoetkomt. 

Ten opzichte van de Soliloquia en De immortalitate animae is in De quantitate 
animae een verdergaande synthese van klassieke wijsgerige topoi zoals zelfken-
nis, exercitatio mentis, de deugden en de disciplinae en het christelijke gedach-
tegoed zichtbaar. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is Augustinus’ 
verdergaande opname in het christendom (doop) en de christelijke gemeen-
schap. Door mistagogische catechese kon Augustinus dit gedachtegoed in 
toenemende mate in zijn denken opnemen. Gezien de soepele en eclectische 
integratie van filosofische argumentaties lijken de wijsgerige en de theolo-
gische disciplines voor Augustinus een continuüm te vormen, waarbinnen 
weliswaar spanningen bestonden, maar geen tegenstellingen.270

 Voor Augustinus betroffen die spanningen vooral de hoogmoed van de filo-
sofen, hun materialisme (Stoa) en hun eenzijdige nadruk op de inspanning die de 
mens moet leveren om tot de schouwing van de veritas te komen. De overeenkom-
sten lijken echter groter: beide streven naar de wijsheid en zoeken door training 
in zelfkennis contact met de bron van het zijn. In het christendom had Augustinus 
zijn vera philosophia ontdekt. Hierdoor ging het Bijbelse en specifiek theologische 
denken in toenemende mate deel uitmaken van zijn schriftelijke werken. 

5.  synergie van receptieve en actieve aspecten: exercitatio mentis in 
de beoefening van deugden

5.1. Receptieve aspecten van exercitatio mentis: Soliloquia 
Intussen is duidelijk geworden dat Augustinus in zijn toepassing van exer-
citatio mentis in de pedagogische traditie aan zijn intellectuele voorgangers 

domino’. Quod omnino fieri non potest, nisi ad eius reformemur imaginem, quam nobis ut 
pretiosissimum quiddam et carissimum custodiendam dedit, dum nos ipsos nobis tales dedit, 
qualibus nihil possit praeter ipsum anteponi. […] neque tamen eam suscipere aut implere ani-
mus potest nisi eo ipso adiuvante cui redditur. Unde fit, ut homo eius clementia reformandus 
sit, cuius bonitate ac potestate formatus est. 

270.  Zie ook M. Claes, ‘Exercitatio mentis and its Function in Mystagogy. Opening up 
the Individual for Exercises in Communal Thinking and Living.’ in: The Mystagogy 
of the Church Fathers, First International Centre for Patristic Research Conference, 
Utrecht 18-20 May 2011. Publicatie in voorbereiding in Late Antique History and 
Religion. Peeters, Leuven. 
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stond en deze tegelijk nuanceerde. Meer dan de veteres benadrukt Augustinus 
dat het menselijke vormingsproces voorafgegaan wordt door Gods zoeken. 
Exercitatio mentis is in deze context niet louter de vrucht van menselijke in-
spanning, maar het resultaat van Gods initiatief dat de student de impuls èn 
het doorzettingsvermogen geeft om het gewekte verlangen te volgen. De 
bijbehorende menselijke instelling is een houding waarin ontvankelijkheid 
samengaat met het vertrouwen dat de moeilijke weg van de intellectuele trai-
ning mede door Gods voorzienigheid tot een goed einde zal worden geleid. 
 De deugden hebben in het discours van Augustinus een bijzondere func-
tie. Ze verbinden de het niveau van de menselijke existentie met hun bron 
en telos: God. In de navolgende paragraaf staan we stil bij Augustinus’ be-
spreking van de deugden. Allereerst bij de receptieve aspecten van exercitatio 
mentis. Hij laat ze oplichten in de Soliloquia, o.a. in de bede om theologale 
deugden. Vervolgens richten we ons op de functie van de deugden in de 
door Augustinus beoogde terugtrekking uit de sensibilia. Studie heeft volgens 
Augustinus een therapeutisch effect. Tenslotte staan we in de laatste paragraaf 
stil bij de actieve functie van de deugden in het proces van exercitatio mentis. 

Een eerste aspect waarin Augustinus tot uiting laat komen dat exercitatio 
mentis een receptieve houding vereist komen we tegen in de opening van 
de Soliloquia. In dit openingsgebed vertrouwt Augustinus zich in affectieve 
termen aan God toe. (iam te solum amo, te solum sequor, te solum quaero) Hij 
bidt om genezing en om de gaven van de deugden. 
 Wederom dient zich hier het spanningsveld tussen de zintuigen en het 
transcendente aan. De gaven van de deugden leiden hem tot de erkenning 
dat het vergankelijke achtergelaten moet worden omdat slechts in God certa 
et aeterna requirenda. De wereld van de zintuiglijkheid moet plaatsmaken 
voor de intelligibilia in het innerlijk. Augustinus maakt voor dit traject ge-
bruik van concepten die refereren aan aspecten van de menselijke existen-
tie, en tegelijkertijd facetten van Gods werkzaamheid tot uiting brengen. 
Exercitatio mentis omvat daarom in de visie van Augustinus naast de activiteit 
van wetenschappelijke vorming ook receptiviteit en genezing. De biddende 
houding in het openingsgebed is hiervan een voorbeeld. De gaven van de 
deugden die tevens een genezende werking hebben, vervullen hierin een 
bemiddelende rol. 

Augustinus beoogde in zijn vormingsproces niet alleen een menselijk ini-
tiatief. Hij accentueert in de Soliloquia vooral de afhankelijke positie van de 
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mens ten opzichte van God. Nadat Augustinus in het gebed erkent dat hij 
de weg (Christus!) nog niet heeft gevonden, vraagt hij God hem de weg te 
tonen en bidt om de gave van het viaticum. Wat deze teerpenning, bedoeld 
om de overtocht te betalen, behelst, wordt duidelijk uit het vervolg, waar 
Augustinus bidt om fides, virtus en scientia. 

 Indien zij die tot u hun toevlucht nemen u door geloof vinden, geef 
geloof; indien door deugd, geef deugd; indien door wetenschap, geef 
wetenschap. Vermeerder in mij het geloof, vermeerder de hoop, ver-
meerder de liefde. O bewonderenswaardige en uitzonderlijke goed-
heid. 271

Zowel de deugden als de scientia verwijzen naar te realiseren doelen in het 
dagelijks leven. Zij verwijzen ook naar de dimensie ervan die het tijdelijke 
en zintuiglijke overstijgt. Augustinus maakt van deze ambiguïteit gebruik 
door deugden en scientia een prominente plaats te geven in zijn toepassing 
van exercitatio mentis. Hierdoor wordt het receptieve aspect van exercitatio 
mentis geaccentueerd. Augustinus bidt immers in het openingsgebed om de 
gaven van de deugden en van de scientia. 

Augustinus’ verwijzing naar de ontvankelijke houding die noodzakelijk is 
voor het slagen van exercitatio mentis wordt versterkt door een tweede facet: 
de manier waarop Augustinus de werking van de deugden verduidelijkt met 
behulp van therapeutische beeldspraak. Wie geen geloof heeft, wanhoopt of 
geen verlangen kent, zal de voorschriften van de geneesheer afwijzen, aldus 
Ratio.

R. Wat dunkt u, indien hij niet alleen aanneemt dat het zo met alles 
gesteld is, en ook hoopt dat hij beter kan worden, maar toch het 
licht zelf dat beloofd wordt niet bemint, er niet naar verlangt, en 
meent dat hij intussen tevreden moet zijn met duisternis, die alleen 
al door de gewoonte aangenaam is, wijst hij dan niet die geneesheer 
desondanks af? A. Ja, zonder twijfel. R. Dus als derde is de liefde 
noodzakelijk.’272 

271.  Soliloquia I.1.5: Si fide te inveniunt qui ad te refugiunt, fidem da, si virtute, virtutem, si 
scientia, scientiam. Auge in me fidem, auge spem, auge caritatem. O admiranda et singularis 
bonitas tua!

272.  Soliloquia I.VI.12. R. Quid si et credat ita se habere omnia et se speret posse sanari, ipsam 
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Het accepteren van de gaven van de theologale deugden is voor Augustinus 
een noodzakelijkheid om de gift van genezing te ontvangen. Deze fase 
van ontvangen is de eerste in het proces van verwerving van zelfkennis. 
Augustinus suggereert door zijn openingsgebed dat de lezer zich eveneens 
in deze receptieve houding moet bevinden. Deze stelt hem in staat om het 
vervolg van de training in de beslotenheid van de studeerkamer te voltrek-
ken. Deze attitude is tevens noodzakelijk om de gave van de deugden te 
accepteren. De consequentie van deze eerste stap zal zijn dat deze het leven 
van de lezer niet ongemoeid zal laten. Hij wordt genodigd om de veelei-
sende weg van de training te gaan. 

Augustinus omschrijft deze weg deels als een rationele training. De deug-
den richten de blik (ratio) van de geest actief naar het licht van de waarheid. 
Fides is de deugd die het geschouwde object voor waar houdt, spes wekt de 
verwachting dat de aspectus animae werkelijk zal zien waarnaar zij verlangt en 
caritas verwijst als blijvende deugd naar de aanschouwing van God. (frui)273 

Daar waar hij ze noodzakelijke voorwaarden noemt voor de eschatologische 
visio verbindt Augustinus geloof, hoop en liefde expliciet met het thema 
gezondheid. In de hiërarchische ordening die Augustinus aanbrengt horen 
geloof en hoop tot het tijdelijke, terwijl de liefde blijvend is. 

‘Op de ziel zijn derhalve drie dingen van toepassing: dat zij 
gezond is, dat zij kijkt en dat zij ziet. De drie echter: geloof, hoop 
en liefde zijn voor het eerste en tweede van eerstgenoemde drie 
altijd noodzakelijk; voor de derde echter zijn weliswaar in dit leven 
eveneens alle noodzakelijk, maar na dit leven alleen de liefde.’274

Augustinus’ behandeling van de theologale deugden in de Soliloquia wijst op 
hun overbruggende functie tussen sensibel en transcendent en tussen tijde-
lijk en eeuwig. Deugden hebben in Augustinus’ behandeling echter ook een 

tamen quae promittitur lucem non amet, non desideret suisque tenebris, quae iam consue-
tudine iucundae sunt, se arbitretur debere interim esse contentam: Nonne medicum illum 
nihilominus respuit? A. Prorsus ita est. R. Ergo tertia caritas necessaria est. 

273.  Soliloquia I.VI.13.
274.  Soliloquia I.VII.14: Tria igitur ad animam pertinent, ut sana sit, ut aspiciat, ut videat. Alia 

vero tria, fides, spes, caritas, primo illorum trium et secundo semper sunt necessaria, tertio vero 
in hac vita omnia, post hanc vitam sola caritas. 
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zekere ambiguïteit. Deze wordt veroorzaakt door het vermogen van deugden 
om aspecten van het alledaagse leven van de student en lezer vanuit het ge-
zichtspunt van God te duiden. Tegelijkertijd verduidelijken de deugden omge-
keerd aspecten van Gods wezen aan de student in het immanente domein. Ze 
brengen hem of haar in verband met het existentiële niveau van het dagelijkse 
leven. Mede vanwege deze specifieke eigenschap zijn deugden geschikt om 
een functie te hebben in een vormingsproces. Dit omvat zowel therapeutische 
(receptieve) aspecten alsook actieve oefening in (rationeel) deugdzaam gedrag. 
 De notie van exercitatio mentis wordt door Augustinus met gebruikmaking 
van deze eigenschap van de (theologale) deugden ten opzichte van de veteres 
verbreed tot een levensomvattend concept van training. Opvallend hierin is 
dat een gedetailleerde praktische (christelijke) uitwerking van de deugden 
ontbreekt. Augustinus verbindt deugdzaamheid eerder met rationaliteit. In 
de navolgende paragraaf staan we daarom stil bij het effect van intellectuele 
training op de ziel. 

5.2 Studie als therapie: van sensibel naar intelligibel 
Het leren denken over en met abstracte concepten neemt in de Soliloquia 
een belangrijke plaats in. Hierdoor wordt het intellect van de student en 
lezer gevormd om complexe wijsgerige thema’s te begrijpen. Augustinus 
omschrijft dit proces deels als een traject dat actieve intellectuele training 
vraagt en deels als een proces dat zich aan de student voltrekt. 
 Allereerst staan we stil bij Augustinus’ omschrijving van exercitatio mentis 
als therapie.275 Het gebruik van deze metaforiek beschrijft een asymmetri-
sche relatie tussen geneesheer en patiënt. Hiermee stelt Augustinus dat de 
student afhankelijk is van het initiatief en de betrokkenheid van God. 
 Vervolgens kijken we naar Augustinus’ beschrijving van het kenpro-
ces in Soliloquia II.XX.35. Augustinus nuanceert zijn optimisme over het 
menselijke kenvermogen door te wijzen op de vervormingen die kunnen 
optreden tijdens het denkproces dat hij vergelijkt met een spiegeling. Een 
laatste aspect van exercitatio mentis bestuderen we, wanneer we ons richten op 
de manier waarop Augustinus de bemiddelende dynamiek van de deugden 
tussen transcendent en immanent aanwendt. Zij zijn in het kader van exer-
citatio mentis de student behulpzaam bij de afwending van het zintuiglijke. 
Deze drie aspecten kunnen ons helpen een beeld te vormen van Augustinus’ 

275.  Voor een analyse van therapeutische beeldspraak in de Soliloquia zie P. Kolbet, 
Augustine and the Cure of the Souls. Revising a Classical Ideal. (Notre Dame 2010) 
88-117.
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gedachten over samenwerken van goddelijk en menselijke activiteit in het 
proces van exercitatio mentis. 

Augustinus oefent zich in de Soliloquia in het denken over wat niet zintuig-
lijk is en eeuwig is. Deze training vraagt zeker inspanning van hemzelf. Toch 
stelt hij dat niet alles van de inspanning van de student afhangt en dat zowel 
leermeesters als een ordening van de studie noodzakelijk zijn. 
 Hiertoe vraagt Augustinus in het gesprek op de tweede dag (XIV.24) aan 
Ratio om een studie- en levensordening die hem zal brengen waarnaar hij 
verlangt. Hij stelt bereid te zijn dura et ardua te verdragen. Als eerste stap in 
deze studieordening voor hen die zich toeleggen op de wijsheid, wijst Ratio 
op het belang van goed onderricht. 

‘Iets dergelijks brengen bij hen, die zich met alle ijver op de wijsheid toeleg-
gen, en hoewel niet scherp, toch al <kunnen>zien, de beste leermeesters tot 
stand. Met een zekere systematiek tot haar op te klimmen komt tot stand 
door goed onderricht, maar er zonder enige systematiek vorderingen in 
maken, daarvoor moet je onwaarschijnlijk veel geluk hebben!’276 

De leermeesters en het onderricht behoren tot de (vergankelijke) menselijke 
activiteit. Augustinus voegt er in zijn pedagogie een andere (receptieve) dimen-
sie aan toe wanneer hij aan de studie van bepaalde disciplinae een zuiverende 
en therapeutische werking op de ziel toeschrijft. Het zuiverende vermogen dat 
Augustinus aan deze vakwetenschappen toekent is te verstaan in de context van 
terugtrekking uit de zintuiglijkheid en tijdelijkheid. Reeds eerder wezen we 
op de functie van geometrie als wetenschap die men uiteindelijk niet langs de 
weg van de zintuigen kan beoefenen.277 Nadat Augustinus door Ratio eerst op 
de menselijke activiteiten van leermeesters en studie is geattendeerd, wijst Ratio 
hem erop dat de sensibilia fugienda zijn. Met behulp van bekende platoonse 
beelden maakt zij Augustinus duidelijk dat een conversio noodzakelijk is. De lijm 
van de zintuigen belemmert de vleugels (visco pennae nostrae impediantur) om op 
te vliegen vanuit de duisternis (ad illam lucem ab his tenebris evolemus) waarbij de 
aardse levensconditie wordt omschreven als in hac cavea inclusus.278 

276.  Soliloquia I.XIII.23: Tale aliquid sapientiae studiosissimis nec acute, iam tamen videntibus, 
magistri optimi faciunt. Nam ordine quodam ad eam pervenire bonae disciplinae officium est, 
sine ordine autem vix credibilis felicitatis. 

277.  Soliloquia I.IV.9. Zie ook hfd II.1.4.1 en II.2.4.1.
278.  Soliloquia I.XIV.24, zie ook Plato, Republiek 514a-517a.; Cary (2008), Inner Grace 8-16. 

Claes PE.indd   144 23-11-2011   22:40:09



[ 145 ]

Augustinus beperkt zich niet tot het gebruik van de beelden die vooral 
de nadruk leggen op de menselijke activiteit in het vormingsproces. Hij 
voegt aan zijn visie op exercitatio mentis een receptief aspect toe wanneer hij 
de studie van de geometrie verbindt met therapeutische beeldspraak. Door 
van therapeutische beeldspraak gebruik te maken wordt duidelijk dat de 
student de de terugtrekking uit het domein van de zintuiglijkheid niet op 
eigen kracht kan voltrekken. Dit is pas mogelijk nadat hem genezing ge-
schonken is van geestelijke kwalen. Aan dit proces moet hij zelf meewerken. 
Augustinus schrijft aan pulchritudo therapeutische eigenschappen toe door 
haar te identificeren met de medicus die de ogen (ratio als aspectus animae) 
geneest.279 De secretissimus medicus bracht Augustinus twee (diagnostische) 
inzichten over zichzelf: kennis van datgene waarvoor de cura hem heeft ge-
spaard en tot inzicht in quid curandum remaneat.280 

De vervlechting van de ordo studiorum met de therapeutische beeldspraak 
maakt duidelijk dat Augustinus zich door exercitatio mentis niet alleen op 
inspanning van menselijke zijde richt. Therapie maakt er deel van uit. 
Menselijke vorming wordt door Augustinus in een bredere context ge-
plaatst waarin God de mens tegemoet komt. Dit receptieve aspect van 
exercitatio mentis is zoals eerder in dit hoofdstuk vermeld (§ 3.3) zichtbaar 
in de goddelijke en menselijke eigenschappen van het personage Ratio 
die Augustinus bezoekt en aanspreekt. Het is eveneens zichtbaar in het 
genezingsproces waarin Ratio over therapeutische vaardigheden blijkt te 
beschikken. 

Verschillende fasen en kenmerken van het genezingproces zijn te onder-
scheiden in de Soliloquia. In de diagnostische fase van het proces verbindt 
Augustinus exercitatio mentis met de notie van zelfkennis. De geestelijke kwa-
len waaronder hij toegeeft te lijden in de dialoog van Soliloquia I.IX.16-27 
(eerzucht, verlangen naar een vrouw) geven hem meer inzicht in zijn ei-
gen situatie. Zij stimuleren hem tot bescheidenheid en bezonnenheid.281 In 
haar alwetendheid en vakkennis is Ratio in haar functie van arts superieur 
aan Augustinus. Zijn protesterende reactie tegen de diepgravende vragen 

279.  Soliloquia I.14.25: Novit autem illa pulchritudo, quando se ostendat. Ipsa enim etiam medici 
fungitur munere meliusque intellegit, qui sint sani, quam iidem ipsi qui sanantur. Zie ook P. 
Kolbet (2010) 88-117, m.n. 100-4.

280.  Soliloquia I.14.25.
281.  Soliloquia I.IX.16-27.

Claes PE.indd   145 23-11-2011   22:40:09



[ 146 ]

(quid crucias?) behoort tot de topos van de therapeutische beeldspraak, maar 
verdwijnt wanneer Augustinus zich toevertrouwt aan de goddelijke genees-
heer.282

Een tweede aspect van exercitatio mentis dat aandacht verdient, is Augustinus’ 
nuancering van zijn optimisme omtrent het kenvermogen. Hij stelt de ken-
nis van de disciplinae die opgedaan wordt tijdens studie niet gelijk aan de 
veritas zelf. Aan het einde van het tweede boek van de Soliloquia waarschuwt 
Augustinus daarom voor falsi colores atque formae die de speculum cogitationis 
kunnen misleiden.283 

‘Van dat soort zijn degenen die blijkbaar uitstekend getraind zijn 
in de vrije wetenschappen. Want wat zij doen is onderwerpen die 
ongetwijfeld als gevolg van vergeetachtigheid zijn bedolven, door 
studie weer opdelven en als het ware aan het daglicht brengen. 
Toch zijn ze pas dan tevreden – en kunnen ze zich ook niet eerder 
beheersen – wanneer ze het hele aanschijn van de waarheid, waarvan 
de schittering in die vakken reeds in vonken zichtbaar wordt, in 
volle omvang aanschouwen. Maar van deze inzichten nemen 
sommige een bedriegelijke vorm aan door de manier waarop ze in 
het denken als het ware gespiegeld worden – met het gevolg dat ze 
de onderzoekers menigmaal misleiden en op het verkeerde been 
zetten. Ze menen namelijk dat datgene wat zij weten en waar zij op 
studeren alles is.’284

Augustinus waarschuwt ervoor om te snel tevreden te zijn op de zoektocht 
naar kennis. Hij vergelijkt de manier waarop inzichten tot stand komen 
met een spiegeling die manifestum est et multum eam differe a veritate et illam, 

282.  Soliloquia I.XIV.26: Faciat quod placet: quando placet, sese ostendat; iam me totum eius 
clementiae curaeque conmitto. Semel de illo credidi, quod sic erga se adfectos sublevare non 
cesset. 

283.  Soliloquia II.XX.35.
284.  Soliloquia II.XX.35: Tales sunt, qui bene disciplinis liberalibus eruditi, siquidem illas sine 

dubio in se oblivione obrutas eruunt discendo et quodam modo refodiunt; non tamen contenti 
sunt nec se tenent, donec totam faciem veritatis, cuius quidam in illis artibus splendor iam 
subrutilat, latissime atque plenissime intueantur. Sed ex his quidam falsi colores atque formae 
velut in speculum cogitationis se fundunt falluntque inquirentes saepe ac decipiunt putantes 
illud totum esse, quod norunt vel quod inquirunt. 
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dum haec videtur, non videri.285 Deze relativering van het kenvermogen die uit 
Augustinus’ vergelijking met spiegeling blijkt, past in eerdergenoemde ten-
dens van Augustinus’ om het optimisme van zijn intellectuele voorgangers 
ten aanzien van exercitatio mentis te voorzien van nuancering.

Samen met de hierboven gesignaleerde functie van de theologale deugden, 
het begrip summus modus, de deugd temperantia in De beata vita wijst ook de 
studie van de disciplinae naar het samengaan van actieve en passieve aspecten 
in exercitatio mentis.286 Met behulp van deze begrippen (ratio, temperantia, ordo 
en summus modus) verbindt Augustinus in zijn betoog het bereik van de zin-
tuigen met het transcendente. 

Hiermee zijn we bij een laatste aspect van exercitatio mentis aangekomen. 
Door gebruik te maken van deze noties kan Augustinus goddelijke werk-
zaamheid (dynamiek) in het bereik van de sensibilia tot onderwerp van ge-
sprek maken. Augustinus wendt het dynamische vermogen van deze begrip-
pen aan in het hierboven geciteerde Soliloquia II.XX.35. Hij kent aan de 
veritas het vermogen toe om het verlangen naar kennis van zichzelf aan te 
wakkeren.

Het verbindende en het dynamische vermogen van deze concepten vervult 
een belangrijke functie in het vormingsproces. Het stelt de student (perso-
nage Augustinus) in staat om door studie (menselijke activiteit en training) 
zich in het sensibele domein in toenemende mate te concentreren op de 
rationele en eeuwige ideeën in het zelf. We hebben gezien dat hiertoe the-
rapie en genezing noodzakelijk is. (receptief aspect) 

Samenvattend kunnen we stellen dat studie en intellectuele training in 
Augustinus’ Soliloquia voorbeeld zijn van het samenwerken van menselijke 
inspanning en goddelijk initiatief. We zullen in het volgende hoofdstuk over 
De doctrina christiana bestuderen hoe de afstemming van Gods therapeutische 
activiteit op de verzwakte situatie van de (individuele) mens door de Bijbel 
samengevat werd in de notie congruitas.287 
 Aan het begin van de Soliloquia zagen we dat Augustinus exercitatio mentis 
toepast om een ontvangende en biddende houding te bewerkstelligen voor 

285.  Soliloquia II.XX.35. 
286.  Zie hoofdstuk II.2.4.2.
287.  Zie hoofdstuk II.4.5.2.
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het slagen van het vormingsproces. Dat Augustinus menselijke inspanning niet 
voldoende acht voor het bereiken van het doel, blijkt uit het feit dat hij me-
dische beeldspraak gebruikt om het proces dat zich aan de student voltrekt te 
omschrijven. Hij veronderstelt niet alleen bij zichzelf maar ook bij de lezer 
een receptieve houding om genezing te ontvangen en de bereidwilligheid om 
de moeite en omwegen die de intellectuele training vereisen te volbrengen. 
 De deugden hebben in de tekst van Augustinus een cruciale functie in de 
exercitatio mentis door de gesignaleerde bemiddelende functie van de trans-
cendentie naar het dagelijkse leven. Een gedetailleerde uitwerking van de 
inspanningen die de mens moet leveren ten bate van het vormingsproces in 
de vorm van een christelijke ethiek ontbreekt echter. 

5.3  Deugdzaam leven en denken als activiteit: de theologale deugden fides, spes 
caritas 

Hoewel Augustinus in zijn Soliloquia uitdrukkelijk om de theologale deug-
den bidt en deze ook omschrijft als gaven van God, wijdt hij niet verder 
uit over specifieke christelijke dagelijkse levenspraktijk. Augustinus lijkt de 
theologale deugden niet alleen als goddelijke gaven te beschouwen, maar ze 
conform de stoïsche deugdethiek ook te beschouwen als (actief) rationeel 
handelen. Deze zijn deels door God gegeven en moeten deels door training 
versterkt worden. Het laatste verwijst naar de inspanning die de student 
moet leveren voor de exercitatio mentis. 

Daarom staan we nu, na de receptieve aspecten van de theologale deugden 
te hebben bestudeerd, stil bij enkele facetten van de menselijke activiteiten 
die noodzakelijk zijn voor het welslagen van het vormingstraject. Daartoe 
heeft allereerst Augustinus’ interpretatie van de (theologale) deugden als 
recta ratio onze aandacht in hun functie voor de exercitatio mentis. Vervolgens 
richten we ons op de taak van de deugden in één van de belangrijke doel-
stellingen van exercitatio mentis: het bewerkstelligen van een conversio vanuit 
de sensibilia naar contemplatie van intelligibilia. Tenslotte bestuderen we de 
ladders waarmee Augustinus de opgaande weg van de ziel beschrijft aan het 
einde van De quantitate animae.288 

In het voorgaande hebben we gezien dat Augustinus veelal het receptieve 
aspect van het vormingsproces accentueert. Dit bleek onder meer uit de 

288.  We zullen deze ladder eveneens tegenkomen in het volgende hoofdstuk (II.4.6.2) 
wanneer we De doctrina christiana II.7.9-11. bestuderen. 
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keuze voor de setting van een openingsgebed. Deze keuze impliceert dat 
Augustinus niet in staat is op eigen kracht God en zichzelf te leren ken-
nen. Ratio komt hem daarom tegemoet en leert hem inzien dat kennis van 
God en zichzelf niet van dezelfde orde is als scientia.289 Louter intellectuele 
training bleek niet afdoende te zijn om het doel te bereiken: de ziel heeft 
genezing nodig. Augustinus geeft verduidelijking over de weg naar kennis 
van God en het zelf met behulp van een visuele analogie. Ratio belooft hem 
God aan zijn verstand te tonen zoals de zon aan de ogen. Het verstand wordt 
de aspectus animae genoemd. Hoewel het gebruik van de beeldspraak van 
de genezing van de ogen wederom het passieve aspect van exercitatio animi 
benadrukt, wijst Augustinus’ definitie van de (theologale) deugden als recta 
ratio naar stoïsche wijsgeren die deugden als vorm van rationeel handelen 
beschouwden.

“Denken” is een soort waarnemen van (= door) de ziel, maar omdat niet 
volgt, dat ieder die kijkt ook ziet, wordt het juiste en volmaakte kijken, 
d.w.z. dat, waarvan het zien het gevolg is, deugd genoemd; want deugd is de 
juiste en volmaakte manier van denken.’ 290 

Augustinus heeft de theologale deugden beschreven als noodzakelijke giften 
om het genezingsproces te kunnen doorlopen. Wie het geloof niet heeft, 
wanhoopt of geen verlangen kent, zal de voorschriften van de geneesheer 
afwijzen, aldus Ratio.291 
 Augustinus identificeert het volmaakte kijken met virtus. Hij definieert 
deugd– conform de stoïsche wijsgerige traditie –als recta vel perfecta ratio. Dat 
Augustinus hieronder niet een louter door menselijke training verkregen 
deugdzaamheid verstaat blijkt uit het vervolg. In deze passage richten chris-
telijke deugden de blik naar het licht zodat kijken resulteert in zien. 

Opvallend is dat de theologale deugden door Augustinus worden behandeld 
als recta ratio. Zij zijn een voorwaarde voor een juiste levenshouding. Hierin 
komt niet alleen de deugd als gave van God naar voren, maar wordt tevens 
het aspect van de menselijke inspanning en training benadrukt. De deugden 

289.  Soliloquia I.V.11.
290.  Soliloquia I.VI.13: Aspectus animae ratio est. Sed quia non sequitur ut omnis qui aspicit 

videat, aspectus rectus atque perfectus, id est, quem visio sequitur, virtus vocatur; est enim 
virtus vel recta vel perfecta ratio.

291.  Soliloquia I.VI.12. 
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zijn dus ook opgaven die in een christelijk leven gerealiseerd moeten wor-
den om te kunnen komen tot Godschouwing.

De wijze waarop Augustinus de deugden als recta ratio beschrijft suggereert 
dat hij beïnvloed werd door een stoïsche antropologie. De mens leert in deze 
stoïsche pedagogische visie tijdens zijn vorming deugd als structuur in zich-
zelf te ontwikkelen en conform de rede te leven. Allereerst namen stoïsche 
wijsgeren hierbij de ordening van het eigen handelen in ogenschouw. Deze 
leidt tot de ontdekking dat de individuele ordening moet overeenstemmen 
met de rationeel geordende natuur. De conclusie van dit onderzoek van 
het zelf en van de natuur is dat het noodzakelijk is de natuur te volgen om 
harmonie en structuur in het eigen leven te vinden.292 
 Het ontdekken van harmonie en structuur in de studie van logica en fysica 
stimuleert de ontwikkeling van rationele structuur in het zelf. Het verwijst te-
vens naar een eenheid van denken en handelen. Zo onderscheidt ook Cicero 
in De Officiis en De Finibus verschillende fasen in het vormingsprogramma. De 
eerste fase behelst bewustwording van de principes die ten grondslag liggen 
aan de (rationele of irrationele) keuzen van ieders handelen. De tweede fase 
behelst een toenemende continuïteit in het maken van juiste keuzen. Deze 
leidt uiteindelijk tot een permanent juist (deugdzaam) handelen. In deze laat-
ste fase is het handelen volledig in overeenstemming met de rationaliteit van 
de natuur.293 Dit programma werd aangeduid met de term oikeiosis en was 
gericht op zich toe-eigenen van het levensbeginsel: een imitatio naturae met 
rationele middelen. Het omvat zowel eigenbelang als de belangen van de ge-
meenschap. Het doorlopen ervan impliceert het leren oordelen over en kiezen 
voor datgene wat omwille van zichzelf nagestreefd moet worden. 

Hoewel de term exercitatio mentis in deze context door Cicero niet wordt ge-
noemd, vertoont zijn vormingprogramma overeenkomsten met pedagogische 

292.  Zie G. Striker, Essays on Hellenistic Epistemolgy and Ethics. (Cambridge 1996) 230, 
Gill (2006) o.c.145-77. Voor een beschrijving en analyse van oikeiosis zie ook D. 
Napier, From the Circular Soul to the Cracked Self: A Genetic Historiography of Augustine’s 
Anthropology from Cassiciacum to the Confessiones. (Zagreb 2010 diss. VU), m.n. 240-
64. 

293.  Zie Cicero, De Officiis 3 en De Finibus 4. zie ook Gill (2006) o.c.145-175. Hij ver-
wijst in dit verband naar de invloed op Cicero van Antiochus (130-68 v. Chr.) en 
Arius Didymus (70-9 v. Chr.) die beide een synthese van Platoons, Aristotelisch en 
Stoïsch gedachtegoed in de ethiek ontwikkelden.

Claes PE.indd   150 23-11-2011   22:40:09



[ 151 ]

oefeningen. Allereerst valt de getrapte opbouw op. Als tweede noemen we 
het startpunt van de vorming. Hierbij staat concentratie en reflectie op het 
eigen handelen en het zelf voorop. Als derde overeenkonst noemen we de 
herhaling van de oefening die als doel heeft ervaring op te doen en om een 
gewoonte van juist handelen te bewerkstelligen. 
 In Augustinus’ Soliloquia I.VI.13 hebben de theologale deugden eveneens 
de functie om te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Augustinus 
kent aan hen de functie toe om de blik op het einddoel, God, te richten c.q. 
gericht te houden en om de juiste keuzes te maken: 

‘… geloof, waardoor hij voor waar moet houden, dat het met de zaak waar-
op hij zijn waarnemingsvermogen richten moet, zo gesteld is dat alleen al 
de aanblik ervan hem gelukkig maakt; vervolgens de hoop waardoor hij 
verwachten moet dat hij, wanneer hij goed zal kijken, ook zal zien; ten slotte 
de liefde, waardoor hij moet verlangen te zien en te genieten.’294

De deugden zijn voorwaarden voor het actieve aspect van de exercitatio mentis: de 
training van de rationele vermogens in denken en handelen. Het actieve aspect 
van exercitatio mentis komt in de Soliloquia naar voren in de inspanning die geleverd 
moet worden. Augustinus’ antropologie zoals die tot uiting komt in de Soliloquia 
wordt in dit opzicht gedomineerd door de rationele essentie van het zelf en door 
de veritas die onder meer in de gedaante van de disciplinae in de menselijke ziel 
actief is.295 De theologale deugden zelf worden door hem echter als gaven be-
schreven. Dit wijst erop dat Augustinus op voorzichtige wijze een synthese tussen 
elementen van christelijk denken en het hem vertrouwde wijsgerige discours over 
de natuur van de menselijke ziel nastreefde. Hoewel hij gebruik maakt van stoï-
sche terminologie kent Augustinus in zijn denken over vorming een belangrijke 
functie toe aan het aandeel dat God heeft in het menselijke vormingsproces.

Augustinus zag in navolging van stoïsche auteurs deugden als vormen van 
rationeel handelen en van rationele kennis. Daardoor kon Augustinus in zijn 
argumentatie in het begrip virtus zowel het goddelijke initiatief als de men-
selijke inspanning in exercitatio mentis tot uitdrukking brengen. 

294.  Soliloquia I.VI.13: … fides, qua credatur ita se rem habere, ad quam convertendus aspectus 
est, ut visa faciat beatum; spes, qua cum bene aspexerit, se visurum esse praesumat; caritas, 
qua videre perfruique desideret.

295.  Soliloquia II.XVIII.32: Animus autem inmortalis creditur, si veritas, quae interire non potest, 
etiam in illo esse probatur.
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Augustinus beschrijft de deugden als recta ratio en legt door middel van de 
metafoor van het zien een verband met zijn einddoel: de eschatologische 
visio. Het traject naar deze visio is een samenwerken van Gods initiatief (de 
gaven van de theologale deugden) en Augustinus die zijn intellect traint. 
Het beoogde resultaat is te handelen volgens de recta ratio. Hij beschrijft de 
visio als visio intellectus. Augustinus zoekt in deze levensfase blijkbaar zowel 
aansluiting bij het wijsgerige discours als bij het Bijbelse spreken. Mogelijk 
was zijn kennis van het laatste nog summier. Mogelijk ook koos Augustinus 
voor het wijsgerige idioom om aansluiting te zoeken bij zijn beoogde le-
zerspubliek. De cruciale functie die hij in dit proces aan de training van de 
ratio door studie toekent, wijst behalve op het receptieve aspect van exercitatio 
mentis ook op Augustinus’ overwegend optimistische visie op het genezen 
menselijke kenvermogen. Dit optimisme gaat samen met het kenmerkende 
Augustijnse besef, dat steeds Gods scheppend en providentieel handelen 
voorafgaat aan menselijke activiteit. 

Een tweede aspect waaruit het belang van de deugden in het discours van 
Augustinus over vorming blijkt, zijn de deugden iustitia en aequitatem zo-
als besproken in De quantitate animae. Dit werk is van latere datum dan de 
Soliloquia en De immortalitate animae. Deze klassieke deugden vervullen een 
belangrijke functie in dit gesprek. Tot tweemaal toe worden zij aangewezen 
als entiteiten die rationeel en onstoffelijk zijn en waarin de menselijke ziel 
inzicht kan hebben.
 In het eerste geval in IV.5 tracht Augustinus Evodius ervan te overtuigen 
dat de menselijke ziel zekere kennis van het onstoffelijke in zich herbergt: de 
deugd iustititia die als een intelligibele idee in de ziel is. In een tweede pas-
sage in IX.14-16 laat Augustinus Evodius oefeningen in abstracte geometrie 
doen en verbindt de deugd iustitia aan de wetenschap van de geometrie. 
De mate van regelmatigheid van figuren staat voor morele volmaaktheid 
en eenheid. In beide gevallen wijst de deugd iustitia in het discours van 
Augustinus naar reeds aanwezige rationele kennis in de ziel. 

In zijn bespreking van de deugd iustitia ontwikkelt Augustinus een ethische 
visie waarin deugdzaamheid en morele kracht de structuur vormen van het 
rationele zelf. De magnitudo van de ziel is volgens Augustinus de virtus.

‘Zielegrootheid echter hoort thuis bij morele kwaliteiten en heeft 
niets te maken met ruimtelijke grootheid. Maar de juiste betekenis 
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is: kracht, dat wil zeggen de capaciteit en de macht van de ziel. De 
waardering voor de morele kracht dient des te groter te zijn naar-
mate zij meer dingen onbelangrijk acht.’296

De identificatie van morele kracht met deugd suggereert een actieve bijdra-
ge van de mens die het proces van exercitatio mentis doormaakt. Augustinus 
verduidelijkt de relatie tussen denken en leven en komt tot een definitie van 
het ideaal van de sapiens cuius vita per omnia congruit veritati. Zijn citaat van 
Horatius bevestigt dit beeld: Fortis et in se ipso totus teres atque rotundus, ‘de 
wijze is sterk en in elk opzicht afgerond en heel.’297

Het wijsgerige ideaal van de sapiens wordt door Augustinus in toenemende 
mate geïntegreerd in de christelijke denk- en levenswijze die hij had leren 
kennen. Dit wijsheidsideaal in combinatie met Augustinus’ rationele visie 
op deugden wijzen op de invloed van de stoïsche psychofysisch holistisch 
georiënteerde antropologie. De deugd geeft in deze visie structuur aan de 
menselijke persoon.298 
 Hoewel de verschillende wijsgerige scholen zich van elkaar onder-
scheidden door eigen opvattingen over ethiek en antropologie, waren veel 
auteurs als gevolg van complexe onderlinge beïnvloeding eclectisch in 
hun ideeën over vorming.299 Het is daarom ook niet verbazingwekkend 
dat ook Augustinus in dit opzicht eclectisch is, zeker wanneer men in 
ogenschouw neemt dat hij de moderne tegenstelling tussen theologie en 
wijsbegeerte niet kende en nog maar recent het christendom had ont-
dekt. 

Bovengenoemd eclecticisme wijst erop dat Augustinus er geen bezwaar te-
gen had om ideeën aan een wijsgerige stroming te ontlenen, en tegelijkertijd 
afstand te nemen van andere aspecten. Een voorbeeld hiervan is Augustinus’ 
receptie van de hierboven genoemde stoïsche georiënteerde deugdopvat-
ting, terwijl hij in hetzelfde werk een onstoïsche these over de onstoffelijk-
heid van de ziel trachtte te bewijzen. 

296.  De quantitate animae XVII.30. Ea vero, quae inter virtutes adpellatur animi magnitudo, ad 
nullum spatium, sed ad vim quandam, id est, ad potestatem potentiamque animi relata recte 
intellegitur; virtus eo pluris aestimanda, quo plura contemnit.

297.  De quantitate animae XVI.27.
298.  Zie Chr. Gill, The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought (Oxford 2006).
299.  Ibid. 127-203. 
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Zo werkt Augustinus bijvoorbeeld de ethische dimensie van de deugden in 
De quantitate animae meer tot in detail uit wanneer hij de virtus de magnitudo 
van de ziel noemt. De wijze waarop hij de virtus als rationele kennis in de 
ziel beschrijft wijst eveneens op invloed van stoïsch denken. Tegelijkertijd 
bestrijdt Augustinus het (stoïsche) materialistische concept van ziel en kos-
mos. Hij poogt aan het einde van De quantitate animae tot een eigen synthese 
te komen: een eclectische bewijsvoering voor het bestaan van een onsterfe-
lijke en onstoffelijke menselijke ziel. 

Een derde vorm van exercitatio mentis past Augustinus toe in de ladders naar vol-
maaktheid. Deze geven de conclusie van het gesprek over de menselijke geest 
weer. In zijn deugdbehandeling in De quantitate animae ligt de nadruk eerder op 
de menselijke activiteit: het verwerven van intellectueel inzicht in de virtus die 
aan denken en handelen eenheid kan verlenen. Augustinus laat aan het einde 
van De quantitate animae een aantal opklimmende reeksen naar volmaaktheid 
en mystieke eenwording zien, zodat niemand in verwarring zou raken wan-
neer alii aliis nominibus eadem vocant ... et ob hoc aut ista aut illa improbes.300 De 
neoplatoonse gradus waarin pulchritudo centraal staat wordt door Augustinus als 
gelijkwaardig alternatief genoemd naast de door hemzelf ontworpen christe-
lijke ladder.301 In deze laatste neemt Augustinus christelijke doctrinaire aspecten 
op en stelt dat innumerabilibus enim modis eadem res et appellari.302 

De deugden hebben in het gesprek van de Soliloquia, De immortalitate animae 
en De quantitate animae een soortgelijke functie als de summus modus in De 
beata vita.303 Begrippen als deze brengen aspecten van het menselijke bestaan 
èn van God met elkaar in verbinding. Augustinus lijkt in epistemologisch 
opzicht geen verschil te maken tussen de theologale en de klassieke deug-
den. De beoefening ervan is als exercitatio mentis een training in rationeel 
handelen om de morele kracht van de ziel te laten toenemen. 
 Augustinus toont zich met deze visie beïnvloed door de traditie van 
stoïsche deugdethiek. Zoals eerder door Michel Foucault, Pierre Hadot en 

300.  De quantitate animae XXXV.79
301.  Voor een analyse van Augustinus’ beschrijving van de mystieke opgang van de 

ziel zie: F. Van Fleteren, ‘Augustine’s Ascent of the Soul: A Reconsideration.’ in: 
Augustinian Studies 5(1974) 29-72; A. Louth, The Origins of the Christian Mystical 
Tradition. From Plato to Denys. (Oxford 1981) 132-58. 

302.  De quantitate animae XXXIII.70-XXXIII.76.
303.  Zie hoofdstuk II.2.4.2.
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Richard Sorabji en recent door Brian Stock aangetoond was exercitatio men-
tis een wijd verspreid onderdeel van de pedagogische cultuur. Augustinus’ 
zal er door zijn retorische belezenheid kennis van hebben genomen. 
Bovengenoemde observaties duiden erop dat Augustinus exercitatio mentis op 
eclectische wijze opnam in zijn pedagogie en zich liet leiden door pragma-
tische overwegingen. De ladders aan het einde van De quantitate animae zijn 
een voorbeeld van de retorische vorm waarin Augustinus de lezer per trede 
inleidt in de belangrijkste beginselen van het christelijke geloof. Augustinus 
probeert de gunst van een lezerspubliek dat een andere levensovertuiging 
dan de zijne aanhing te winnen, door de alternatieve ladders gelijkwaardig 
te noemen aan zijn eigen (christelijke) ladder. De oefening voert van zin-
tuiglijk naar intelligibel, en van buiten naar binnen. Hierbij is karakteristiek 
voor Augustinus dat hij God aan ieder menselijk initiatief vooraf laat gaan.

6. besluit en conclusie 
Aspecten van de klassieke praxis van exercitatio mentis lijken door Augustinus 
daadwerkelijk te zijn geïntegreerd in zijn reflectie over het zelf en zelfken-
nis. Zelfkennis wordt in de Soliloquia in één adem genoemd met kennis van 
God. Beide veronderstellen een vormingsproces waarin intellectuele trai-
ning een centrale plaats heeft. Augustinus presenteerde hiermee geen novum: 
bovengenoemde overwegingen en observaties wijzen erop dat Augustinus in 
een traditie stond waarin verschillende stromingen elkaar op een complexe 
wijzen beïnvloedden. Het resultaat was dat geschriften veelal kenmerken 
van eclecticisme dragen. Het was voor hem niet problematisch om aspecten 
van de ene school te ontlenen en afstand te nemen van bepaalde andere 
aspecten. Een voorbeeld hiervan is de nadruk die hij legt op rationaliteit in 
de vorming en de verwachtingen die hij van intellectuele vorming heeft. 
Dit zou kunnen wijzen op gedachtegoed van stoïsche herkomst, terwijl 
Augustinus tegelijkertijd nadrukkelijk afstand neemt van een materialistische 
kosmologie en bijbehorende antropologie. In vergelijking met de toepassing 
van exercitatio mentis zoals bekend uit de wijsgerige scholen is Augustinus 
grotendeels pragmatisch en kiest niet voor een letterlijke imitatie van de 
veteres. Topoi worden in zijn gesprekken wel ingepast, maar ook aangepast.  

De sporen van de praktijk van Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis 
hebben we gevonden bij onze analyses die we hebben gescheiden in de be-
kende twee niveaus van de retorica en van de epistemologie. 
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Op retorisch niveau is exercitatio mentis veelal gerelateerd aan Augustinus’ 
pedagogische activiteit als docent. Dit uit zich allereerst in uitleg over de 
omwegen die gevolgd worden, aansporingen om niet overhaast te werk te 
gaan, maar ook Augustinus’ ontmaskeringen van valse motieven. Augustinus 
toont zich hier als een begrijpende, maar ook doortastende docent die weet 
wat hij bereiken wil. Opvallend is hierbij dat deze docent zich sterk op 
intellectuele training concentreert en de spaarzame ethische aansporingen 
vooral richt op het integer bedrijven van wetenschap. Wel geeft Augustinus 
er meermalen blijk van dat training van het intellect slechts kan resulteren 
in werkelijke kennis wanneer de student zich oefent in deugdzaam leven. 
Genezing van geestelijke kwalen is noodzakelijk. In dit genezingsproces 
heeft de mens overwegend een passieve en receptieve rol. Augustinus om-
schrijft dit proces als een resultaat van menselijke activiteit waaraan Gods 
providentieel handelen voorafgaat.

Augustinus doorbreekt in zijn Soliloquia met zijn protreptische doelstelling 
anderen van de juistheid van het christendom te overtuigen het isolement 
van de solitaire exercitatio mentis. Sterker nog komt dit tot uiting in Augustinus’ 
accent op het docentschap als dienst aan de gemeenschap. Hiermee kleurt 
hij op eigen wijze het klassieke ideaal van de sapiens. Wijsheid staat daarbij 
ten dienste van derden, waarbij Augustinus vooral aan het geheugen een 
belangrijke functie toekent. Een karakteristieke Augustijnse toevoeging aan 
het vormingsproces is de weg van het gezag die door Augustinus als een 
zeker en reëel alternatief wordt getypeerd. Mogelijk is hier sprake van sa-
menhang met zijn docentschap, waarbij hij het christendom als een reële 
(alternatieve) filosofie beschouwde. Hij zocht hiervoor rationele fundamen-
ten en trachtte het christendom op deze wijze uit te dragen. In De quantitate 
animae is een verdergaande synthese tussen specifiek christelijke doctrine en 
de wijsgerige traditie zichtbaar.
 De afwezigheid van sporen van exercitatio mentis op retorisch niveau in De 
immortalitate animae is indirect een aanwijzing voor de stelling dat Augustinus 
protreptische intenties had met het schrijven van de Soliloquia en De quanti-
tate animae. De immortalitate animae was immers bedoeld voor eigen gebruik 
waardoor retorische versiering overbodig was. 

Een tweede niveau waarop Augustinus het principe van training en oefening 
toepaste, is dat van de epistemologie. Hierin benadrukt Augustinus de functie 
van de ratio in de ziel en beschrijft het vormingsproces in termen van zuivering 
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en genezing. Hier zijn het hoofdzakelijk de disciplinae en de deugden die het 
mogelijk maken om aspecten van het transcendente en van het immanente in 
het handelen te betrekken. Zowel de disciplinae als de deugden brengen de stu-
dent vanuit het dagelijks leven in verbinding met het innerlijke leven en het zelf. 
Markant is dat Augustinus vooral reflecteert op de functie van deugden, terwijl 
hij in de Soliloquia en De immortalitate animae nauwelijks ingaat op concrete in-
vulling ervan. Augustinus verbindt zijn reflectie vooral met de rationele essentie 
van de menselijke ziel en veronderstelt de eenheid van denken en handelen. 
Ook relativeert Augustinus het belang van het menselijk handelen door in het 
openingsgebed van de Solioquia om de gaven van de deugden te bidden. 
 Met zijn sterke nadruk op de rationaliteit van de menselijke ziel en de 
stoisch georiënteerde deugdethiek steunt Augustinus’ denken op stoïsche 
antropologie. Hoewel hij materialisme verwerpt, neemt hij hun streven naar 
eenheid van denken en handelen over.

Het onderdeel van de intellectuele training in het vormingsproces wordt in 
de Soliloquia vooral present gesteld door het personage Ratio. Zij heeft zowel 
menselijke als goddelijke kwaliteiten en Augustinus schrijft therapeutische 
gaven aan haar toe. Exercitatio mentis is als pedagogische praktijk gericht op 
de training van de ratio, maar is in Augustinus’ weergave steeds voorzien van 
de notie dat God de mens tegemoetkomt. Exercitatio mentis omvat enerzijds 
een vlucht weg van van de zintuiglijkheid (negatief) en anderzijds een oe-
fening in het denken in toenemende abstracties. (positief) In het bijzonder 
geometrie en dialectiek lenen zich hiervoor als wetenschappen. De oefening 
wordt door Augustinus in de Soliloquia en in De quantitate animae op reto-
risch niveau ingepast. Deze passages roepen de herinnering aan Plato’s Meno 
op waar Socrates met hulp van een slimme maar ongeschoolde slaaf laat 
zien dat geometrische kennis in de ziel van iedere mens aanwezig is. Deze 
moet wel in dialoog met een docent aan het licht gebracht worden. Het 
schijnbaar moeiteloos samengaan van verschillende motieven uit diverse 
wijsgerige scholen en auteurs lijkt kenmerkend voor de eclectische stijl van 
Augustinus’ denken en schrijven in deze periode. 

Een balans in het vormingsproces tussen menselijke inspanning en goddelijk 
handelen, houdt Augustinus in stand door ook het receptieve aspect van 
exercitatio mentis te belichten. Hij maakt hiervoor gebruik van therapeutische 
beeldspraak en beschrijft deugden niet alleen als oefeningen maar ook als 
gaven van God. 
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 Hiertoe kent Augustinus meerdere manifestaties van goddelijke presentie 
en werkzaamheid: deugden als morele kracht van de ziel (rationeel hande-
len) en kennis. In De quantitate animae maakt Augustinus in toenemende 
mate gebruik van termen die naar de geloofsinhoud van het christendom 
verwijzen, bijvoorbeeld daar waar Augustinus spreekt van een reconciliatio 
door het geloof. 
 Het samengaan van menselijke werken en de tegemoetkoming door 
God wordt door Augustinus vertolkt door de vervlechting van optimisme 
over menselijke rationele vermogens met beelden die uitdrukking geven 
aan de onvolkomenheid van de mens. De metaforiek van de therapie is 
hiervan een voorbeeld. Deze laatste verwijst naar de receptieve houding die 
noodzakelijk is voor het vormingsproces en is in vergelijking met de veteres 
door Augustinus sterker aangezet. Zoekend naar evenwicht voor wie de weg 
naar zelfkennis wil gaan, herneemt Augustinus de Socratische traditie van de 
gnoti seauton.304 Wel voegt hij er eigen specifieke aspecten aan toe, zoals het 
eerdergenoemde alternatief van het gezag en zijn nadruk op het passieve en 
receptieve aspect van exercitatio mentis. Tevens moet opgemerkt worden dat 
Augustinus een bijzondere belangstelling had voor het spanningsveld tus-
sen buiten en binnen, zintuiglijk en intelligibel, tussen tijdelijk en eeuwig. 
Zijn pedagogiek is er in hoge mate op gericht om zijn lezer daarvan door 
verschillende vormen van exercitatio mentis bewust te maken en te coachen. 
Kenmerkend voor Augustinus is de prioriteit van Gods initiatieven in het 
vormingsproces.

Wanneer we zoals in eerdere hoofdstukken omzien naar de definitie van 
exercitatio mentis zoals genoemd in het artikel van Lewis Ayres, springen een 
aantal zaken in het oog.305 Ten eerste lijkt zijn verwijzing naar de neopla-
toonse achtergrond van exercitatio mentis genuanceerd en bijgesteld te kun-
nen worden doordat we hebben laten zien dat vooral Augustinus’ reflectie 

304.  In deze richting wijst ook Phillip Cary (2008) in zijn recente boeken, waarbij de 
ontwikkeling van de genade als een innerlijke gift voortkomt uit een integratie van 
neoplatoons en christelijk denken. 

305.  L. Ayres, ‘The Christological Context of the De Trinitate XIII’ in: Augustinian Studies 
29(1998) 111-39, met name 114, ‘a training in modes of thinking increasingly in-
terior, and increasingly free from images, a gradual intellectual movement from 
the material to the immaterial, fundamentally Neoplatonic in character’. Zie ook 
J. Cavadini, ‘The Structure and Intention of Augustine’s De Trinitate’ in: Theological 
Studies 23(1992) 103-23. 
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over deugden stoïsch geïnspireerd lijkt. Het eerder genoemde eclectische 
karakter van de wijsgerige traditie waarop Augustinus steunde, maakt het 
echter moeilijk een meer nauwkeurige typering te geven van de doorwer-
king van bronnen in zijn denken. 
 Als tweede valt op dat Lewis Ayres wijst op het toenemend inwendige ka-
rakter van exercitatio mentis. Augustinus noemt Ratio als personage en gids in de 
Soliloquia, maar beschouwt haar tevens als meest wezenlijke en onvervreemd-
bare eigenschap van de menselijke ziel. In het eerste geval geeft Augustinus 
haar als personage een zeker uitwendig karakter doordat hij haar in het ge-
sprek laat acteren in taal en tijd. In het tweede geval is zij verbonden met het 
innerlijk van de menselijke ziel. Exercitatio mentis is daarom niet louter op 
toenemende innerlijkheid gericht, maar wordt door Augustinus soms bewust 
toegepast met behulp van uitwendige en vergankelijke tekens zoals taal. 

Bovengenoemde observaties en interpretaties leiden ertoe dat Augustinus’ 
denken in zijn Cassiciacum-periode en de jaren die er onmiddellijk op volg-
den gekenmerkt wordt door een vorm van eclectisicme. Zijn insteek is die 
van een docent en schrijver. Gedurende zijn laatste Afrikaanse periode is een 
toenemende synthese zichtbaar. Deze zou onder meer verklaard kunnen wor-
den door Augustinus’ doop en inwijding die intussen plaatsgevonden had. 
 Voor kritische moderne geesten brengt dit eclecticisme inconsistenties in 
het denken van Augustinus aan het licht. Deze lijken niet alleen te wijten aan 
hiaten in het denken van Augustinus, maar worden deels veroorzaakt door 
de een traditie in eclectisch en synthetisch denken zoals juist bij stoïsche en 
neoplatoonse auteurs wordt gevonden. Algemeen wordt aangenomen dat 
Augustinus hiervan kennis heeft genomen door de lezing van retorische 
literatuur en later van de libri platonicorum. 
 Deze eclectische traditie maakte het voor Augustinus gemakkelijk om 
het christendom te beschouwen als een vera philosophia. De protreptische re-
torische stijl werd door Augustinus aangewend als middel om de door hem 
recentelijk ontdekte filosofie wijdere verspreiding te geven en van rationele 
argumenten te voorzien. In deze rationele verankering was exercitatio mentis 
daarom ingebed in het denken over vorming en vervlochten met een eclec-
tische antropologie en epistemologie. Hieruit ontwikkelde Augustinus met 
het verstrijken der jaren een toenemend uitgekristalliseerde eigen synthese. 
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Hoofdstuk 4
TAALOEFENINGEN ALS WEG NAAR DOCENTSCHAP. IN 
DE LEER BIJ DE MAGISTER INTERNUS EN DE BIJBEL. DE 
MAGISTRO EN DE DOCTRINA CHRISTIANA 

1. inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken zagen we dat in vroege teksten aanwij-
zingen te vinden zijn dat exercitatio mentis het denken en de pedagogie van 
Augustinus op verschillende wijzen beïnvloedde. De tekstlezing van De beata 
vita, De ordine, de Soliloquia, De immortalitate animae en De quantitate animae 
liet zien dat Augustinus aspecten van deze pedagogie op virtuoze wijze toe-
paste in zijn behandeling van belangrijke wijsgerige thema’s als o.a.vita beata, 
ordo studiorum en zelfkennis. We vatten de resultaten kort samen:

In de dialoog De ordine hebben we gezien dat Augustinus oefeningen in 
combinatie met argumenten in zijn tekst verwerkt om zijn lezerspubliek te 
overtuigen van de juistheid van de christelijke levensovertuiging. Hij lijkt 
zijn betoog te richten op onder andere Manicheeërs, Academici en aanhan-
gers van stoïsche materialistische kosmologische opvattingen. 
 Hij wil hen door orde en discipline meer ontvankelijk laten worden voor 
de (bewuste) ervaring van providentia in het dagelijkse leven. Augustinus’ 
vormingsideaal is tweeledig. De intellectuele training van de disciplinae laat 
de geest in kracht toenemen om de opstijgende beweging per corporalia ad 
incorporalia te kunnen maken. De neoplatoonse reflectie over de anagogische 
beweging van de ziel blijft van grote invloed op Augustinus’ denken over 
vorming. Daarnaast kent Augustinus groot belang toe aan de auctoritas. Hij 
verbreedt daarmee de laat-antieke pedagogische notie van exercitatio mentis. 
Als gevolg hiervan is volgens Augustinus de weg naar de volmaaktheid ver-
geleken met zijn voorgangers voor een grotere groep mensen toegankelijk. 

Een soortgelijke observatie leverde ons onderzoek van De beata vita. 
Augustinus copieerde de notie van exercitatio mentis niet alleen, maar paste 
deze ook toe in zijn gesprek over geluk. Hij kleurde deze pedagogie op ei-
gen wijze in door er de weg van geloof als alternatief aan toe te voegen. De 
beata vita heeft kenmerken van het protreptische genre.
 Hij introduceerde tevens de dimensie van gemeenschap. De traditio-
nele Socratische eis van orthopraktische levenswijsheid bleef bij Augustinus 
onverkort van kracht. De praktische beoefening van temperantia, maakt de 
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mens meer ontvankelijk voor Gods bijstand. Augustinus maakt uitvoerig 
gebruik van retorische topoi. Het gesprek is een dialogische oefening voor 
gespreksdeelnemers en lezer. De retorische laag van de tekst vormt het eer-
ste niveau waarin eerdergenoemde oefeningen in de tekst zijn verwerkt. Op 
epistemologisch-theologisch niveau maakt Augustinus gebruik van concep-
ten als sapientia, beatitudo, summus modus en temperantia en betrekt deze in zijn 
oefeningen. Deze bevinden zich veelal in de spanning tussen immanent en 
transcendent.

Na de reflectie op Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis in zijn be-
schouwingen over providentia in De ordine en zijn behandeling van ethi-
sche thema’s in De beata vita hebben we ons geconcentreerd op Augustinus’ 
denken over het zelf en de menselijke ziel. We hebben daartoe teksten uit 
de Soliloquia, De immortalitate animae en De quantitae animae bestudeerd. 
Exercitatio mentis bleek in deze geschriften hier sterk verweven met het ver-
werven van zelfkennis. 
 Augustinus beargumenteert dat de menselijke ziel eeuwig is. De ratio 
is haar essentie en verbindt de ziel met de eeuwige waarheid. Augustinus 
noemt haar vehiculum veritatis. Evenals in voorgaande hoofdstukken treffen 
we in de Soliloquia, De immortalitate animae en De quantitae animae oefeningen 
vooral aan in de context van spanning tussen sensibilia en transcendentie. Bij 
het onderzoek van het retorische niveau hebben we ons geconcentreerd op 
Augustinus’ expliciete uitleg over de door hem gevolgde pedagogiek. Maar 
ook hebben we stilgestaan bij zijn keuze voor de vorm van didactische dia-
loog, de functie van het personage Ratio en zijn gebruik van therapeutische 
beeldspraak. De conclusie hierbij was dat Augustinus de erfenis van de an-
tieke cultuur niet kopieerde maar transformeerde.
 Analyse van de theologische betekenislaag van de teksten liet zien dat 
Augustinus’ pedagogie gegrondvest was op de klassieke traditie van de dis-
ciplinae en de bijbehorende beoefening van de deugden. Wel zagen we dat 
Augustinus in zijn ontleningen aan het denken van de veteres selectief, maar 
ook kritisch was. Hij voelde zich vrij om aanpassingen te maken ten behoe-
ve van zijn eigen betoog. Hoewel Augustinus in eerdergenoemde geschrif-
ten tamelijk optimistisch is over de menselijke intellectuele vermogens, be-
schrijft hij het vormingsproces vergeleken met zijn heidense voorgangers 
en tijdgenoten grotendeels als een samenwerken van God en mens waarin 
exercitatio mentis inzicht moet geven in de aard van het eigen ik. 
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Het beeld dat op grond van voorgaande naar voren komt is dat Augustinus’ 
denken in zijn vroege werken werd gedomineerd door een protreptische 
agenda. Deze bestond uit de verspreiding van het christendom dat hij als 
vera philosophia ontdekt had. Zijn vroege geschriften zijn zo te beschouwen 
als pogingen om deze filsofie van een rationele onderbouwing te voorzien. 
Het was zijn doel om haar onder de aandacht van zijn intellectuele vrienden 
te brengen om hen te overtuigen. We zagen eerder in het werk van Pierre 
Hadot dat wijsgerige auteurs in de antieke en laat-antieke periode niet al-
leen verstandelijk en redelijk wilden overtuigen, maar zeker ook een veran-
dering in levenswijze beoogden.306 Juist met het oog op de eenheid tussen 
theorie en praktijk is training en exercitatio mentis van grote betekenis voor 
het verstaan van Augustinus pedagogie. 

Hoewel we in voornoemde hoofdstukken hebben stilgestaan bij de bete-
kenis en wijze van Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis in zijn ex-
ploratie van vita beata, providentia, disciplinae en zelfkennis, is er nog geen 
bijzondere aandacht besteed aan reflectie op taal en tekens en hun functie 
in Augustinus’ pedagogie. Omdat de retorica Augustinus’ professie was en 
het onderwijs zijn werkveld, is redelijkerwijze te verwachten dat exercitatio 
mentis juist in zijn denken en schrijven over taal een bijzondere plaats in-
neemt in zijn pedagogie. Daarom richten we ons in de navolgende lezing 
van De magistro en De doctrina christiana op de betekenis van exercitatio mentis 
in de ontwikkeling van Augustinus’ reflectie over (Bijbelse) taal. Daarbij be-
studeren we zoals in eerdere hoofdstukken enerzijds het retorische niveau 
en anderzijds de epistemologisch-theologische laag van de teksten. Het on-
derzoek van het retorisch niveau richt zich op de wijze waarop Augustinus 
literaire en retorische middelen inzet om de geest van zijn lezer te trainen. 
In het onderzoek van het theologische niveau concentreren we ons op de 
specifieke kenmerken van de wijze waarop Augustinus exercitatio mentis toe-
past in zijn behandeling van de vraag naar de functie van taal in het verwer-
ven van Godskennis. 

Na historiografie en bespreking van relevante literatuur zullen we ons con-
centreren op de functie van zichtbare en hoorbare tekens voor het vor-
mingsproces en op de vraag of en op welke wijze Augustinus hierin vormen 
van training en oefeningen opneemt. 

306.  Zie ook B. Stock, Augustine’s Inner Dialogue. The Philosophical Soliloquy in Late 
Antiquity. (Cambridge 2010).
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 In De magistro is de interne leermeester Christus onmisbaar voor het 
verwerven van kennis. Enerzijds constateert Adeodatus dat woorden on-
misbaar zijn voor het vormingsproces. Anderzijds laat Augustinus in zijn 
slotrede weten dat tekens ons nagenoeg niets leren. Het feit dat Augustinus 
desondanks zijn zoon oefeningen in grammatica en dialectiek laat doen om 
tot dit inzicht te komen maakt duidelijk hoezeer exercitatio mentis een vast 
onderdeel van Augustinus’ pedagogische instrumentarium was. 

In paragraaf 3 staat de functie van tekens in het vormingsproces van de 
aankomende docent en predikant centraal. We inventariseren en vergelijken 
Augustinus’ denken over taal en docentschap in De magistro met de plaats 
die taal inneemt bij het bestuderen van de Bijbel in De doctrina christiana. 
Daartoe staan we allereerst stil bij de functie van tekens en de wijze waarop 
Augustinus ze in De magistro aanwendt in zijn gesprek over taal. Samen 
met de volgende paragraaf waarin we een aantal aspecten van Augustinus’ 
gebruik van taal ten behoeve van exercitatio mentis in De doctrina christiana 
belichten, moet dit ons een beeld geven van Augustinus’ reflectie over taal 
en vorming. Tegen deze achtergrond kunnen we ons in de paragrafen 4 en 5 
richten op het onderzoek naar sporen van de praktijk van exercitatio mentis. 
 In paragraaf 4 bestuderen we daartoe retorische aspecten van Augustinus’ 
omgang met disciplinae en de hiermee samenhangende pedagogiek. Training 
in de taalwetenschappen (trivium) maakte daar op bijzondere wijze deel van 
uit. We staan achtereenvolgens stil bij de oefeningen in grammatica en dia-
lectiek die Augustinus zijn gesprekspartner laat doen, zijn Bijbelse legitima-
tie van het juiste gebruik van de disciplinae, de uitleg die hij zelf geeft over 
zijn pedagogie en tenslotte de reserves die hij desondanks houdt bij het 
gebruik van taal en tekens in het vormingsproces. 
 Ananlyse van de epistemologisch-theologische laag van de teksten in para-
graaf 5 doet in verband met exercitatio mentis vooral de thema’s auctoritas, congruitas 
en therapie oplichten. Met het thema auctoritas geeft Augustinus een eigen in-
kleuring van het overwegend rationele en op individuen afgestemde laat-antie-
ke vormingsideaal waar exercitatio mentis deel van uitmaakte. Augustinus werkt 
het thema gezag uit in de context van een contrast tussen de magister internus en 
magistri in terris. Studie van het thema congruitas (o.a. de op het individu toege-
sneden therapeutische pedagogiek van de Bijbelstudie zoals die voorkomt door 
afwisseling van duistere en heldere passages) laat zien dat in Augustinus’ visie op 
exercitatio mentis de student nooit alleen aan het werk is. Gods voorzienigheid is 
eraan voorafgegaan en blijft de wijsheidszoeker begeleiden en bemoedigen.
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 Tenslotte eindigen we in paragraaf 6 met een onderzoek naar de wijze 
waarop Augustinus de deugden een functie geeft in exercitatio mentis in De 
magistro en De doctrina christiana. In dit verband lichten Augustinus’ nadruk 
op het nastreven van eenheid tussen denken en doen en het eerdergenoem-
de thema congruentie op.

2. literatuur en historiografie

Over Augustinus’ denken over taal en Bijbel zijn veel publicaties verschenen. 
Het onderstaande overzicht kan daarom niet beogen volledig te zijn. We 
noemen in het navolgende overzicht naast enkele fundamentele publicaties 
over dit onderwerp slechts de bijdragen die voor ons onderzoek in directe 
zin relevant zijn en waarop in de tekst wordt gereageerd.

2.1 De magistro
Voor de interpretatie van Augustinus’ omgang met taal en tekens is Robert 
Markus’ artikel ‘St. Augustine on Signs.’ richtinggevend geweest.307 Hij laat 
tegen het licht van het antieke wijsgerige discours omtrent taal zien hoe 
Augustinus’ fascinatie voor de woorden van de Schrift zich ontwikkelde. 
Markus laat in zijn artikel zien hoe Augustinus met behulp van het verbum 
internum in De Trinitate een uitweg zoekt voor de beperkingen van taalge-
bruik in onderwijs zoals door Augustinus werd opgemerkt in De magistro. 
Ons onderzoek richt zich meer dan Markus specifiek op Augustinus’ recep-
tie van de antieke en laat-antieke pedagogische traditie van exercitatio mentis, 
waarin de Bijbel een steeds prominentere plaats ging innemen. 
 Matthias Smalbrugge onderzoekt in zijn artikel over De magistro de noties van 
onderwijs en woord: enseignement en parole.308 Hij verbindt ze met de polariteit tus-
sen binnen – buiten en tijdelijk – eeuwig. Smalbrugge werpt licht op Augustinus’ 
paradox over het nut van tekens door studie van een fragment uit Tractatus in 
Iohannis evangelium. Tegen het licht van onze studie naar exercitatio mentis is het 
van belang dat Augustinus de betekenis van zijn eigen en andermans docentschap 
ten opzichte van dat van de magister in caelis relativeert, terwijl hij in zijn visie op 
onderwijs de student moet aansporen om de magister internus te raadplegen. 
 Brian Stock analyseert in zijn boek over innerlijke dialoog Augustinus’ 
kritiek op de uitwendige dialoog in De magistro. Deze kritiek staat vol-
gens Stock in functie van Augustinus’ weerlegging van Manicheïsche en 

307.  R. Markus, ‘St. Augustine on Signs.’ in: Phronesis 2 (1957) 60-83.
308.  M. Smalbrugge, ‘Les notions d’enseignement” et de “parole” dans le magistro et l’In 

Ioannis evang.tr. 29.’ in: Augustinianum 27 (1986) 523-38.
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sceptische ideeën, waarbij hij een christelijke visie als alternatief onder-
bouwt. Augustinus stelt daarbij dat tijdens ons leven kennen en zijn niet te 
scheiden zijn, zodat kennis slechts mogelijk is via werking van de zintuigen. 
Stock wijst erop dat Augustinus de interpretatie van taal aanwijst als voor-
beeld van de dubbelzinnigheid van het menselijke kennen. Hij laat daarmee 
een platoonse depreciatie van de functie van taal in vorming terzijde.309

2.2 De doctrina christiana 
De doctrina christiana was veelvuldig en over een langere periode onderwerp 
van studie en publicatie.310 De wetenschappelijke discussie over dit geschrift 
spitste zich aanvankelijk toe op de vraag naar het beoogde lezerspubliek en 
naar Augustinus’ vermeende reden voor het schrijven van De doctrina chris-
tiana. Voortbouwend op het werk van Henri Marrou hebben onderzoekers 
de these verdedigd dat Augustinus De doctrina christiana als een homiletisch 
boek voor de hele christengemeenschap geschreven heeft.311 Anderen stel-
den dat hij zich met dit werk meer specifiek richtte tot toekomstige pre-
dikanten.312 Deze publicaties zijn voor ons onderzoek van belang vanwege 
de discussie over de beoogde doelgroep van exercitatio mentis in De doctrina 
christiana en vanwege de rol van de Bijbel in de vorming. 

309.  B. Stock, Augustine’s Inner Dialogue. The Philosophical Soliloquy in Late Antiquity. 
(Cambridge 2010), 187-211.

310.  Zie onder meer G. Press, ‘The Subject and Structure of Augustine’s De Doctrina 
Christiana.’ in: Augustinian Studies 11(1980) 99-124; G. Press, ‘The Content and 
Argument of Augustine’s De Doctrina Christiana’ in Augustiniana 31(1981)165-82; P. 
Prestel, Die Rezeption der ciceronischen Rhetorik durch Augustins De doctrina christiana. 
(Frankfurt 1992).

311.  H. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique. (Paris 1938); H. Marrou, 
Histoire de l’Education dans l’Antiquité (Paris 1948), 4e ed. 1958, vert. door G. Lamb: 
A History of Education in Antiquity (Madison 1956); E. Kevane, Augustine the Educator. 
A Study in the Fundamentals on Christian Education. (Westminster Md. 1964); L. 
Verheijen, ‘Le De Doctrina Christiana de St. Augustin.’ in: Augustiniana 24(1974) 
10-20. Meer recent werd deze positie ook verdedigd door Chr. Schäublin, ‘De doc-
trina christiana. A Classic of Western Culture?’ in: D. Arnold/P. Bright (eds.) De 
doctrina christiana. A Classic of Western Culture (Notre Dame, Indiana/London 1995) 
47-67.

312.  E.Hill, ‘De doctrina Christiana: a suggestion.’ in: Studia Patristica 6(1962) 443-46. 
Zie meer recent zijn ‘Translator’s Note’ (96), waar hij spreekt van ‘a textbook for 
use in training the clergy to teach and preach…’ Zie Teaching Christianity. De doc-
trina Christiana. Transl. E. Hill. [The works of Saint Augustine. A Translation for the 
21st Century I/11] (New york 1996).
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 Het werk van Pamela Bright, Charles Kannengiesser en later dat van 
Karla Pollman hebben nieuw licht geworpen op deze kwestie. Pamela Bright 
en Charles Kannengiesser bestudeerden Augustinus’ receptie van Tyconius’ 
Liber regularum in De doctrina christiana.313 Relevant voor ons onderzoek is dat 
Augustinus de Schrift als een profetische belofte zou beschouwen die be-
trekking heeft op de realiteit van de kerk. Deze narratieve profetie is echter 
verborgen onder tekens en moet door de lezer worden geïnterpreteerd. De 
focus van ons onderzoek is gericht op de functie van exercitatio mentis in het 
aanleren van de interpretatie van tekens en profetieën.
 Karla Pollmann stelt in haar studie over De doctrina christiana dat Augustinus 
in dit werk reageert op verschillende opponerende groepen: Donatisten, 
Manicheeërs en Pelagianen. Ze wijst ook op de aanwezigheid van anti-in-
tellectuele tendensen binnen het monastieke christendom.314 Pollmann situ-
eert het ontstaan van De doctrina christiana in een periode waarin Augustinus 
meer afstand nam van zijn grote waardering van de disciplinae. In deze studie, 
maar meer nog in haar bijdrage aan de bundel Augustine and the Disciplines 
stelt Pollmann dat Augustinus’ introductie van caritas als hermeneutische 
normenhorizon van de exegese een vernieuwing inhoudt ten opzichte van 
de retorische traditie. Ze wijst erop dat Augustinus de tractatio scripturarum als 
christelijke activiteit bij uitstek zag. Daarom richt ons onderzoek zich speci-
fiek op functie en betekenis van exercitatio mentis in de tractatio scripturarum. 
 De betekenis van uti en frui voor Augustinus’ analyse van signa is het 
vertrekpunt voor Robert Markus in zijn artikel ‘Signs, Communication, 
and Communities in Augustine’s De doctrina Christiana.’315 Markus onder-
zoekt de functie van tekens en communicatie in de vorming van gemeen-
schap onder christenen te midden van de literaire cultuur van het gevormde 
Romeinse lezerspubliek en van het Jodendom. Het artikel van Markus is 
voor ons onderzoek naar exercitatio mentis van belang vanwege zijn analyse 

313.  Ch. Kannengiesser, P. Bright. A Conflict of Christian Hermeneutics in Roman Africa: 
Tyconius and Augustine (Berkeley 1989); Ch. Kannengiesser, ‘Augustine and Tyconius: 
A Conflict of Christian Hermeneutics in Roman Africa’ in: P. Bright, (ed. and 
transl.) Augustine and the Bible. (Notre Dame, Ind. 1999) 149-77. 

314.  K. Pollmann, Doctrina Christiana. Untersuchungen zu den Anfängen der christlichen 
Hermeneutik unter besonderer Berücksichtigung von Augustinus’ De doctrina christiana.’ 
(Freiburg 1996) 68-86. 

315.  R. Markus, ‘Signs, Communication, and Communities in Augustine’s De doctrina 
Christiana.’ in: P. Bright/D. Arnold (eds.) De Doctrina Christiana: A Classic of western 
Culture. (Notre Dame Indiana 1995) 97-108.
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van Augustinus’ gebruik van de concepten uti en frui in hun verhouding tot 
christelijke gemeenschapsvorming. 
 Ineke Sluiter richt zich met haar artikel ‘Communication, Eloquence and 
Entertainment in Augustine’s De doctrina christiana.’ eveneens op onderzoek 
naar gemeenschap.316 Sluiter onderzocht hiertoe De doctrina christiana en De 
magistro in vergelijking met Augustinus’ notie van het inwendige woord in 
De Trinitate. Voor ons onderzoek naar exercitatio mentis is relevant dat Sluiter 
benadrukt dat taal ondanks haar beperkte mogelijkheden een gewild onder-
deel van Gods heilsplan is in de visie van Augustinus. 
 Rowan Williams geeft in zijn artikel ‘Language, Reality and Desire in 
Augustine’s De doctrina’ een theologische interpretatie van Augustinus’ toe-
passing van de concepten uti en frui in zijn denken over tekens.317 Williams 
wijst op het geïncarneerde Woord en het kruis als sleutel tot interpretatie 
van de Bijbel. Taal is volgens Rowan Williams bij Augustinus de locus waar 
de omvormende genade werkzaam is. 

3.  retorisch niveau: reflectie over tekens als onderdeel van 
opvoeding tot docentschap

Augustinus was gefascineerd door taal en door de mogelijkheden van talig 
onderwijs.318 In zowel De magistro als De doctrina christiana is taal in meer 
opzichten een in het oog springend thema. Voordat we ons gaan richten op 
de analyse van Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis op de eerderge-
noemde niveaus van retorica en theologie, staan we stil bij de ontwikkeling 
van Augustinus’ denken over de betekenis van taal in De magistro en De 
doctrina christiana. 
 Aan het begin van De magistro constateert Augustinus dat alle spreken 
verbonden is met doceren. Augustinus lijkt zich in dit werk grotendeels 
te beperken tot de reflectie op taal in het algemeen. Exercitatio mentis is 

316.  I. Sluiter, ‘Communication, Eloquence and Entertainment in Augustine’s De doctrina 
christiana.’ in: J. den Boeft/M.L. van Poll-van de Lisdonk (eds.) The Impact of Scripture 
in Early Christianity [= Supplements to Vigiliae Christianae 44] (Leiden/Boston, 
Massachusetts/Köln 1999) 245-67. 

317.  R. Williams, ‘Language, Reality and Desire in Augustine’s De doctrina.’ in: Journal of 
Literature and Theology 3(1989) 138-50.

318.  Voor een overzicht van de praxis van de laat-antieke pedagogie, zie J. Christes, 
R. Klein, Chr. Lüth (eds.), Handbuch der Erziehung und Bildung in der Antike. 
(Darmstadt 2006), m.n. Chr. Krumeich, ‘Spätantike’ in: J. Christes et al., o.c., 111-
123. 
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in dit werk door de introductie van de magister internus dan ook recht-
streeks betrokken op taal en tekens en niet of nauwelijks op interpretatie 
van de Bijbel. De doctrina christiana daarentegen benadrukt het belang van 
hermeneutiek die als doel heeft het Woord in de Bijbel te verstaan en te 
verkondigen. Vanwege eerdergenoemde fascinatie door taal en omdat het 
onderwijs Augustinus’ professie was, verwachten we dat juist de studie van 
deze werken licht kan werpen op de ontwikkeling van zijn pedagogische 
ideeën over tekens. Hieruit hopen we conclusies te kunnen trekken over 
de wijze waarop aspecten van de praktijk van exercitatio mentis door hem 
werden toegepast in zijn eigen denken. We staan daarom kort stil bij aard en 
karakter van beide geschriften om vervolgens een verkenning uit te voeren 
naar Augustinus’ visie op taalonderwijs en de betekenis van exercitatio mentis 
in De magistro en De doctrina christiana.

De dialoog De magistro vertoont qua vorm en stijl gelijkenis met vroege 
werken uit de Cassiciacum-periode. Er zijn echter ook verschillen. Waar 
Augustinus in zijn Cassiciacum-dialogen doorgaans zijn personages van le-
vendige karaktertrekken voorziet, geeft Augustinus aan de figuur van zijn 
zoon Adeodatus in De magistro nauwelijks enige persoonlijke invulling. De 
literaire vorm van De magistro is die van een didactische dialoog afgesloten 
door een oratio perpetua. 
 De doctrina christiana is een traktaat. Hierin wendt Augustinus zich tot de 
aankomende retor en docent. Deze leert op zelfstandige wijze de Bijbel in-
terpreteren. (modus inveniendi) Het uiteindelijke doel hiervan is deze kennis 
aan derden door te geven. (modus proferendi) 
 Toon en opbouw van zowel De magistro als De doctrina christiana geven er 
blijk van dat Augustinus zich realiseerde dat iedere docent moet beginnen 
als student. Augustinus structureert zijn pedagogische visie in de opbouw 
van De doctrina christiana volgens het eerdergenoemde retorische schema van 
de modus inveniendi en de modus proferendi. 

In beide werken zoekt Augustinus naar evenwicht tussen een illuminatie-
leer enerzijds en het belang van intellectuele training anderzijds. Tekens 
zijn daarbij hoewel beperkt en beperkend, onmisbaar. De consequentie van 
een overdreven doorgevoerde illuminatietheorie zou zijn dat kennis uit-
sluitend wordt verkregen door goddelijke verlichting. Intellectuele training 
is dan overbodig. Ook het omgekeerde uiterste, een eenzijdig intellectua-
lisme, wordt door Augustinus vermeden. Hierin zou geen ruimte zijn voor 
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God die zich in de geschiedenis openbaart. Beide werken opent Augustinus 
daarom met een reflectie op de betekenis van woorden en tekens. Dat is 
noodzakelijk, want mensen kunnen niet dan met behulp van taal en tekens 
communiceren en leren. Training in gebruik en interpretatie van taal maakt 
daarom altijd deel uit van vorming. 

3.1 De magistro
In De magistro betoogt Augustinus aanvankelijk dat alle menselijk spreken 
onlosmakelijk verbonden is met docere en discere.319 Augustinus zet de toon in 
dit werk met zijn kritiek en twijfel over het nut van tekens. De eerste stel-
ling over het nut van woorden in onderwijs wordt verdedigd in een vraag-
gesprek met Adeodatus. Zijn skepsis en twijfel over de functie van tekens 
spreekt Augustinus uit in de directe rede van de oratio perpetua: per ea signa, 
quae uerba appellantur, nos nihil discere.320 

Als dit juist is, waarin is volgens Augustinus dan wel nut en functie gelegen 
van het gebruik van tekens in het onderwijs? Allereerst hebben woorden 
en tekens de functie iets aan te duiden. Bij de analyse van een versregel uit 
Vergilius’ Aeneas constateren Augustinus en Adeodatus dat dit zelfs het geval 
is indien het betekende niet bestaat zoals bij het woord nihil.321 Adeodatus 
ontdekt op die manier dat niet alle woorden naar stoffelijke realiteiten ver-
wijzen. Wanneer Augustinus hem laat weten dat woorden veelal verwijzen 
naar andere woorden, laat hij hem de dingen zelf aanwijzen: illa ipsa, quorum 
haec signa sunt. 322 Taalonderwijs wordt door Augustinus in dit geval gebruikt 
om zijn gesprekspartner te leren oog te krijgen voor de onzichtbare realiteit 
die soms achter tekens schuil gaat. 

Taalonderwijs bestaat bij Augustinus niet alleen uit het overdragen van de 
regels van taalgebruik, maar omvat ook de theoretische reflectie omtrent 
de functie van woorden en zinsdelen in een betoog. Om Adeodatus niet 
te ontmoedigen door hem te onthalen op een onvruchtbare theoretische 
verhandeling, laat Augustinus hem in De magistro III.6 – V.14 oefeningen 
doen in de grammatica en dialectiek. Deze exercitatio mentis heeft als doel 
Adeodatus het juiste gebruik van signa aan te leren. 

319.  De magistro I.1.
320.  De magistro X.34. 
321.  De magistro II.3.
322.  De magistro II.4.
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 Zo begrijpt Adeodatus na analyse van het verbum dat een werkwoord een 
teken is dat verwijst naar een activiteit en dat die zichzelf zonder woorden 
kan tonen.323 Augustinus voert zijn zoon in het gesprek mee in een wijsgerig 
betoog over de aard van het menselijke spreken en schrijven.
 Na een opsomming van de verschillende soorten woorden die met ver-
schillende zintuigen verbonden zijn, vervolgt hij zijn grammaticale oefening 
met Adeodatus in IV.8 en IV.9. Augustinus bereikt als pedagoog zijn doel 
wanneer het gesprek uitmondt in een definitie van verba: quae uoce articulata 
cum aliquo significatu proferuntur. Zintuiglijk waarneembaar geluid wordt ver-
bonden met (intelligibele) betekenis. 

Kenmerkend voor Augustinus’ visie op taal en taalonderwijs is dat volgens hem 
het nut van taal niet alleen in de directe overdracht van kennis is gelegen, maar 
ook door oefening en training bijdraagt aan de vorming. Door op de vragen van 
Augustinus te antwoorden, oefent Adeodatus zich immers bij herhaling in het 
maken van de overgang van hoorbaar geluid naar betekenis, van zintuiglijk naar 
intelligibel. Deze training krijgt bovendien in het gesprek nog een vervolg: een 
exercitie in dialectiek met verba, nomina, en pronomina als oefenmateriaal.324 
 Het spanningsveld tussen zintuiglijk en transcendent blijkt voor Augustinus 
ook in het kader van taal- en retorica onderwijs van grote betekenis te zijn. Dit 
blijk onder meer uit zijn etymologische toelichting op de definities van nomina 
en verba. Zo herleidt hij verba tot het zintuiglijke domein door verbinding te 
leggen met het gehoor in a verberando.325 Nomina verwijzen naar het intelligi-
bele en het geheugen: a noscendo. 

Het taalonderwijs van Augustinus laat zijn zoon tijdens dit gesprek kennis-
maken met realiteiten die onstoffelijk zijn. Adeodatus leert door op meta-
niveau op taal te reflecteren dat alle (zintuiglijke) spreken door (hoorbare 
of zichtbare) woorden verbonden is met docere en discere en een didactische 
functie kan hebben.

Hoewel Augustinus zich in De magistro overwegend beperkt tot reflectie op 
taal en tekens in de brede zin van het woord, ruimt hij een bijzondere plaats 
in voor het innerlijke spreken, het gebed.326 Spreken tot God kan immers 

323.  De magistro IV.6.
324.  De magistro IV.10-V.14. 
325.  De magistro V.12.
326.  De magistro I.2.
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niet het docere tot doel hebben en is van een andere orde dan het intermen-
selijke spreken. Onder verwijzing naar 1 Kor. 3,16 (nescitis quia templum Dei 
estis) en Ef. 3, 16-17 (in interiore homine habitare Christum) wijst Augustinus 
op het interne spreken (quia ipsa uerba cogitamus, nos intus apud animum lo-
qui) tijdens het gebed. Het gebruik van hoorbare woorden door de priester 
is bedoeld om onze aandacht op God te richten. Deze hardop gesproken 
gebeden worden door Augustinus vergeleken met Jezus die het eveneens 
noodzakelijk achtte om zijn leerlingen met hulp van hoorbare woorden res 
ipsas te onderwijzen. Woorden hebben daarom de taak om herinneringen te 
activeren, ook wanneer zij deel uitmaken van een gebed:

‘Want gij bemerkt, geloof ik, tevens, dat – al zou ook iemand volhouden, dat 
wij, hoewel wij geen geluid uitbrengen, toch, omdat wij de woorden zelf 
denken, binnen in onze ziel spreken- wij ook dan door onze spraak niets an-
ders doen dan in herinnering brengen: de herinnering, in welke de woorden 
besloten zijn, brengt deze weer tevoorschijn en doet aldus de zaken zelve, 
waarvan de woorden tekens zijn, in de geest komen.’327

Woorden en tekens zijn in De magistro daarom ondanks de door Augustinus 
geconstateerde beperkingen een onmisbaar onderdeel van het vormingsproces. 
Taal is verbonden met de tijdelijkheid waarin het menselijk leven zich afspeelt. 
Het taalonderwijs van Augustinus is niet alleen op kennisoverdracht gericht, 
maar kenmerkt zich door de oefeningen die de student trainen om op meta-
niveau over taal te reflecteren. Het resultaat hiervan is dat Adeodatus leert zien 
dat een juiste omgang met taal alleen mogelijk is wanneer de magister internus 
zijn functie in het kenproces kan uitoefenen. Exercitatio mentis in de vorm van 
oefeningen in reflectie over taal is daarom onmisbaar in Augustinus’ pedagogie. 
Wanneer de student zich uitdrukt in taal kan hij door herhaling en oefening le-
ren om vertrekkend vanuit de waarneembare tijdelijke en stoffelijke werkelijk-
heid na te denken over de transcendente realiteit. Deze wordt door Augustinus 
in zijn gesprek in De magistro niet altijd expliciet vereenzelvigd met een chris-
telijke God. Eerder brengt Augustinus zijn zoon en de lezer langs reflecties en 
omwegen tot het besef en begrip ervan, om vervolgens in de oratio perpetua de 
conclusie te trekken dat de magister internus de Christus is. 

327.  De magistro I.2: Recte intellegis; simul enim te credo animaduertere, etiamsi quisquam con-
tendat, quamuis nullum edamus sonum, tamen, quia ipsa uerba cogitamus, nos intus apud 
animum loqui, sic quoque locutione nihil aliud agere quam commemorare, cum memoria, cui 
uerba inhaerent, ea reuoluendo facit uenire in mentem res ipsas, quarum signa sunt uerba. 

Claes PE.indd   171 23-11-2011   22:40:10



[ 172 ]

3.2 De doctrina christiana
In De doctrina christiana vestigt Augustinus zijn aandacht niet alleen op het 
zoeken naar een juiste interpretatie van de Bijbel. Hij heeft vooral in het 
later geschreven vierde boek (426/427) veel aandacht voor de praktijk van 
de christelijke retor en docent. Augustinus beperkt zich in zijn vormingsi-
deaal niet tot de theoretische studie van woorden. De in praktijk geleefde 
caritas maakt hij tot hermeneutisch criterium om tot begrip van de Bijbel te 
komen. Augustinus maakt gebruik van exercitatio mentis, maar kleurt zijn idee 
over vorming op eigen wijze in. 
 In beide werken valt op dat hij het leerproces om de Bijbelse woorden 
op de juiste wijze te interpreteren met de notie van humilitas verbindt. Reeds 
in zijn proloog maakt Augustinus er melding van dat ‘de mens gedegradeerd 
zou zijn indien God de indruk wekte niet te willen dat mensen Zijn woord 
doorgaven.’328 Augustinus beschouwt het aanhoren en doorgeven van het 
woord als een daad van dienstbaarheid. ‘Hij moet zonder hoogmoed leren 
wat men met behulp van een mens moet leren, en wie anderen onderwijst 
moet zonder hoogmoed en zelfzuchtigheid de kennis die hij gekregen heeft, 
doorgeven.’329 Hiervoor is training en studie noodzakelijk. Directe godde-
lijke illuminatie is niet voldoende. Het zou een hoogmoedige miskenning 
van de menselijke existentie zijn, waarbinnen zonder tekens geen kennis-
overdracht mogelijk is. 

Exercitatio mentis heeft in De doctrina christiana vooral betrekking op training 
in interpretatie van signa. Deze oefening maakt derhalve deel uit van ieders 
vormingsproces en a fortiori van de docent in opleiding. Van hem wordt ver-
wacht dat hij in de toekomst de regels om de Schrift te kunnen begrijpen aan 
anderen kan uitleggen. Augustinus streeft er niet naar om exegetische experts 
op te leiden. Hij streeft een bescheiden vorm van intellectualiteit na die in de 
praktijk van het christelijk leven wordt getoetst. Kenmerkend voor Augustinus 
is zijn relatieve optimisme over de zin van wetenschappelijke studie en zijn 
nadruk op de bescheidenheid van praktische en theoretische wijsheid.

In zijn bespreking van tekens is er gelijkenis tussen De magistro en De doctrina 
christiana, maar zijn er ook duidelijke verschillen. Deze kunnen ons iets leren 
over de ontwikkeling van Augustinus’ denken en de veranderende interactie 
met zijn intellectuele omgeving. We wijzen op een drietal observaties. 

328.  De doctrina christiana prol. I.6.
329.  De doctrina christiana prol. I.5.
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Allereerst valt op dat het discours van De doctrina christiana is gefocust op inter-
pretatie van de Bijbel. Augustinus maakt functie en begrip van andere tekens 
en wetenschappen ondergeschikt aan het begrip en overdracht van de Bijbel. 
In De magistro daarentegen speelt de Bijbel een veel minder prominente rol en 
is het gesprek meer gericht op de interne leermeester. Voor zijn pedagogiek 
betekent dit dat God niet alleen spreekt in het innnerlijk, maar ook in en door 
de Bijbel. De training en oefening die met de studie gepaard gaat, wordt door 
Augustinus therapeutisch genoemd.330 God is pedagoog maar ook geneesheer. 
Daarom lijkt Augustinus aan de Bijbel gelijksoortige eigenschappen toe te 
schrijven die hij in zijn preken aan Christus medicus zou toeschrijven. 

Ten tweede: Augustinus geeft ten opzichte van De magistro in De doctrina christi-
ana een significante aanvulling op zijn reflectie over tekens wanneer hij bij zijn 
beschouwingen over taal aan het begrippenpaar signum en res de categorieën 
uti en frui toevoegt. Interpreteren van tekens krijgt hierdoor een ethische di-
mensie.331 Een passage uit het eerste boek van De doctrina christiana illustreert 
dit. Augustinus beschrijft hier de verschillen tussen de wijze waarop God men-
sen ‘gebruikt’ en de wijze waarop wij als mensen realiteiten (die tevens signa 
kunnen zijn) afstemmen op een doel dat genoten kan worden. God zelf is in 
de visie van Augustinus de res waarnaar alle signa verwijzen.

‘Maar Zijn ‘gebruiken’ is anders dan het onze. Wij betrekken de realiteiten 
die we gebruiken op het doel dat bestaat in het genieten van Gods goed-
heid, God echter betrekt Zijn gebruik van ons op Zijn eigen goedheid. […] 
Het gebruik dat God van ons maakt, heeft dus geen betrekking op Zijn, 
maar op ons belang, en uitsluitend op Zijn eigen goedheid. Wanneer wij 
medelijden hebben met iemand en voor hem zorgen, doen we dat wel in 
zijn belang en letten we daarop. Maar op een of andere manier is ook ons 
belang er mee gemoeid doordat de barmhartigheid die we besteden aan wie 
die nodig heeft, door God niet onbeloond wordt gelaten. Deze beloning is 
de allerhoogste, namelijk dat we van God zelf genieten en dat wij allen bij 
het genieten van God in Hem ook van elkaar genieten.’332

330.  De doctrina christiana I.14.13.
331.  R. Williams, ‘Language, Reality and Desire in Augustine’s De doctrina.’ in: Journal of 

Literature and Theology 3(1989) 138-50.
332.  De doctrina christiana I.32.35: Sed neque sic utitur ut nos; nam nos res quibus utimur ad 

id referimus, ut dei bonitate perfruamur, deus vero ad suam bonitatem usum nostrum refert. 
[…] Ille igitur usus qui dicitur dei quo nobis utitur, non ad eius sed ad nostram utilitatem 
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Over de tekens zegt Augustinus in De doctrina christiana I.2.2. dat omne sig-
num etiam res aliqua est. Het omgekeerde is niet waar: non autem omnis res 
etiam signum est. Realiteiten die tevens signum zijn vormen daarom het ob-
jectum materiale van de exercitatio mentis die een aankomend docent moet 
doorlopen. Juiste omgang met en interpretatie van tekens geven de student 
inzicht in de hiërarchie van tekens in hun verhouding tot de realiteit. (God) 
De student krijgt zo een (bewust) zicht op zijn eigen positie in dit geheel. 
Dit laatste bevrijdt hem van de hoogmoedige illusie dat een mens onbemid-
delde kennis van God kan verwerven. 
 Augustinus nodigt de student uit om door interpretatie van signa op weg 
te gaan naar het genieten van het einddoel in God zelf. Kenmerkend voor 
Augustinus is dat hij de studie en de hiermee samenhangende discipline 
voor het hier en nu van het menselijk leven reserveert. De functie van te-
kens en teksten vervallen echter in het eschaton. Dat geldt zelfs voor de Bijbel 
die als Woord van God tegelijk middel en doel van de exercitatio mentis is. 
Ook in de Bijbel is Christus daarom de eigenlijke leraar.

Ten derde valt op dat Augustinus in De doctrina christiana zijn visie op de 
functie van tekens ten opzichte van De magistro verheldert. Hij haalt bij 
wijze van voorbeeld het Jodendom aan aan wie de tekens weliswaar gege-
ven werden, maar niet begrepen op de wijze van de christenen. De laatste 
beschouwde hij als ingewijden vanwege hun kennis van Gods menswording 
in Jezus Christus.333 Zo worden de tekens die het Jodendom domineerden 
voor heidenen oefenstof om hun geest te trainen in het juiste (christelijke) 
verstaan ervan. 

‘Daarom heeft de christelijke vrijheid diegenen bevrijd die ze aantrof onder 
de heerschappij van nuttige tekens: ze vond deze mensen als het ware dicht-
bij, verklaarde de tekens waaraan ze onderworpen waren en verhief hun 
geest tot die zaken waarvan dat de tekens zijn. Hieruit zijn de kerken van de 

refertur, ad eius autem tantummodo bonitatem. Cuius autem nos miseremur et cui consulimus, 
ad eius quidem utilitatem id facimus eamque intuemur, sed nescio quomodo etiam nostra fit 
consequens, cum eam misericordiam, quam impendimus egenti, sine mercede non relinquit 
deus. Haec autem merces summa est, ut ipso perfruamur et omnes qui eo fruimur nobis etiam 
invicem in ipso perfruamur. 

333.  De doctrina christiana III. 5.9: Ea demum est miserabilis animae servitus, signa pro rebus 
accipere et supra creaturam corpoream oculum mentis ad hauriendum aeternum lumen levare 
non posse. 
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heilige Israëlieten ontstaan. Maar voor wie ze aantrof onder de heerschappij 
van nutteloze tekens, heeft ze niet alleen de slaafse onderwerping aan die 
tekens ongedaan gemaakt, maar ook de tekens zelf tenietgedaan en ze totaal 
verwijderd. Zo werden de heidenen van de besmetting door de vele valse 
goden – wat de Schrift vaak en in eigenlijke zin ‘hoererij’ noemt- bekeerd 
tot de verering van de ene God en ze hoefden niet meer te dienen onder 
tekens (zelfs niet nu die nuttig waren), maar mochten veeleer hun geest trai-
nen in het geestelijke verstaan ervan.334 

Augustinus’ beschouwingen over tekens in De magistro en De doctrina christi-
ana worden gedomineerd door een zekere mate van ambiguïteit. Enerzijds 
spoort hij aan om het kenproces niet te laten stagneren door het teken abu-
sievelijk als realiteit te beschouwen. Anderzijds is hij van mening dat we niet 
zonder tekens kunnen leren en doceren. Taal, en meer specifiek de Bijbelse 
taal, is zowel oefenmateriaal als leerschool. Het eerder geconstateerde span-
ningsveld tussen transcendent en immanent waarin Augustinus veelvuldig 
gebruik maakt van exercitatio mentis wordt in dit citaat door Augustinus ge-
bruikt om te legitimeren dat heidenen Wet en Profeten (signa) als objectum 
materiale gebruikte voor exercitatio mentis. 

In De magistro monden reflecties over taal en teken uit in wat in later tijden 
een illuminatietheorie genoemd zou worden. Hierbij zijn zowel tekens als de 
magister internus onmisbaar. Augustinus neemt een gematigde positie in. De ma-
gistro lijkt als geschrift eerder gericht te zijn op ‘buitenstaanders’ van het chris-
telijk geloof, bijvoorbeeld een algemener (pagaan) intellectueel lezerspubliek. 
 Augustinus’ doel in De doctrina christiana is de interpretatie en verkondi-
ging van het woord van God in de Bijbel. Het beoogde lezerspubliek bestaat 
in dit geval eerder uit ‘insiders’. Dat Augustinus in De doctrina christiana meer 
kennis van de Bijbel en geloofsinhoud veronderstelt bij zijn lezer, hangt 
waarschijnlijk hiermee samen. 

334.  De doctrina christiana III.8.12: Quam ob rem christiana libertas eos quos invenit sub signis 
utilibus tamquam prope inventos, interpretatis signis quibus subditi erant, elevatos ad eas res 
quarum illa signa sunt liberavit. Ex his factae sunt ecclesiae santorum Israhelitarum. Quos 
autem invenit sub signis inutilibus, non solum servilem operationem sub talibus signis sed 
etiam ipsa signa frustravit removitque omnia, ut a corruptione multitudinis simulatorum 
deorum, quam saepe ac proprie scriptura fornicationem vocat, ad unius dei cultum gentes 
converterentur, nec sub ipsis iam signis utilibus serviturae, sed exercitaturae potius animum in 
eorum intelligentia spiritali. 
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De signa hebben in het vormingsproces hun plaats en functie als oefenmate-
riaal met als doel om de focus van het intellect om te buigen en te richten. 
Augustinus neemt daarmee in het pedagogische discours rond exercitatio men-
tis een middenpositie in. Enerzijds ontwijkt hij een overschatting van de rol 
van de magister internus waarin geen plaats zou zijn voor het menselijk intel-
lect in de interpretatie van de zintuiglijk waarneembare tekens. In dit geval 
zou exercitatio mentis zinloos zijn. Anderzijds waarschuwt hij tegen teken- 
‘gebruik’ waarin signa niet langer verwijzen maar ‘genoten’ worden. Deze 
waarschuwing verduidelijkt Augustinus met zijn kritiek op het Jodendom. 
Training heeft bij Augustinus als doel dat de student zich oefent om signa 
steeds te zien in hun verwijzende functie. Ze kunnen op hun beurt wederom 
teken (van teken) zijn dat verwijst naar een materiële of intelligibele werke-
lijkheid. De werking van tekens in De magistro worden bepaald door mense-
lijke conventies. Deze krijgen hun betekenis pas in het licht van de magister 
internus. In De doctrina christiana maakt Augustinus duidelijk dat de woorden 
van de Bijbel een bijzondere positie hebben. Zij verwijzen naar God die in 
de tijd spreekt door (uitwendige) mensentaal. Wetenschap en exercitatio men-
tis staan als onderdeel daarvan ten dienste van het verstaan van Godsspraak. 
Zowel in De magistro als in De doctrina christiana is Christus de sleutel tot het 
verstaan van taal en de eigenlijke leraar. Augustinus relativeert de rol van de 
aardse leraren en verbreedt hun toepassing van exercitatio mentis door te wij-
zen op de magister internus bij het interpreteren van (Bijbelse) taal. 

4.  aspecten van augustinus’ omgang met disciplinae in de magistro en 
de doctrina christiana

In onze voorafgaande tekstlezingen hebben we een onderscheid gemaakt 
tussen toepassing van exercitatio mentis op het niveau van retorica en op een 
epistemologisch-theologisch niveau. Op het retorische niveau ontvouwt 
Augustinus met behulp van literaire technieken zijn betoog. Op het epis-
temologisch-theologische niveau komt de vraag naar de mogelijkheid van 
Godskennis aan de orde.
 Om licht te kunnen werpen op de vraag naar de wijze waarop Augustinus 
exercitatio mentis toepast in de retorische tekstlaag richten we onze aandacht 
op een herkenbaar voorbeeld van exercitatio mentis in De magistro. Vervolgens 
belichten we Augustinus’ visie op studie van de disciplinae door christenen: 
het spolia-motief. Dit voorbeeld kan ons laten zien hoe Augustinus de laat-
antieke ideeën over pedagogie recipieerde. Het kan ons mogelijk iets leren 
over de wijze waarop Augustinus exercitatio mentis integreerde in zijn eigen 
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pedagogie. We illustreren deze inzichten aan de hand van Augustinus’ eigen 
uitleg over de door hem gevolgde pedagogie in De magistro. Deze maakt 
duidelijk dat training en studie middelen zijn en geen doel in zich zelf. 
De wijze waarop Augustinus in de oratio perpetua van De magistro wijst op 
beperkingen in het gebruik van taal en tekens in onderwijs bevestigt het 
eerdergenoemde beeld van Augustinus’ ambiguïteit. Taal is zowel beperkt als 
noodzakelijk. Hiermee hopen we enig licht te kunnen werpen op de wijze 
waarop Augustinus de klassieke praktijk van exercitatio mentis in zijn reflectie 
op taal- en taalonderwijs een plaats gaf. 

4.1 Oefeningen in grammatica en dialectiek
Het voornaamste doel van het gesprek tussen Augustinus van De ma-
gistro IV.7-V.14 is niet gelegen in het overdragen van informatie over 
grammatica of dialectiek. Het lijkt eerder Augustinus’ oogmerk te zijn 
om Adeodatus te laten oefenen in het reflecteren over transcendentie. 
Hiervoor is het allereerst noodzakelijk om de beperkingen van tekens te 
leren zien. We zien dit onder meer in De magistro 4.7. Augustinus geeft 
hier een opsomming van verschillende soorten tekens en spitst het ge-
sprek toe op signis signa monstrari. Hij laat Adeodatus vooral verschillende 
klassen en soorten tekens benoemen. Hij maakt zo kennis met hun ver-
schillende functies. 
 In het vervolg van de tekst in IV.8-V.13 beperken ze zich niet tot op-
sommingen van grammaticale termen als verbum en nomen. Beide passen 
ook logische principes toe als instrument om grammatica te onderzoeken. 
Zo duiden zij het verschil tussen verbum en nomen naar analogie van de ca-
tegorieën genus (animal) en species. (equus)335 Een soortgelijke analyse van de 
functie van coniuncta (IV.10) en pronomina (V.13-14) heeft als resultaat dat de 
vraag naar het kennen door tekens (woorden) lijkt te eindigen in een aporie. 
Augustinus vergelijkt uerbis de uerbis agere met gekruiste vingers die langs el-
kaar wrijven. Slechts de persoon die van binnenuit beide handen waarneemt 
(en al beschikt over de gewenste kennis) kan het juiste oordeel vellen.336 

Augustinus wijst hiermee op de beperkingen van leren met hulp van woor-
den. De oefening in grammatica en dialectiek moet Adeodatus leren om 

335.  De magistro 4.9. 
336.  Zie ook Brian Stocks’ lezing die deze discussie tussen Augustinus en zijn zoon als 

een kritiek op de uitwendigheid van de dialoog interpreteert. B. Stock (2010) o.c. 
197-205. 
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desondanks met behulp van woorden na te denken over onstoffelijke din-
gen. In dit tekstfragment vallen twee zaken op. Ten eerste dat het leren en 
kennen met hulp van tekens noodzakelijk en onontkoombaar is binnen de 
context van het menselijke leven. Augustinus wijst zijn zoon echter op de 
beperkingen van tekens. Ten tweede laat Augustinus zijn zoon door analyse 
van grammaticale functies kennismaken met het begrip significabilia. Het 
staat in contrast met begrippen die verbonden zijn met zintuigen, bijvoor-
beeld audibilia en visibilia.337 Het begrip significabilia heeft in tegenstelling tot 
de laatste twee niet alleen betrekking op de zintuigen, maar is een nieuw 
begrip waarmee Augustinus de relatie tussen teken en betekende aanduidt 
en die de relatie tussen zintuigen en transcendentie betreft.338

 Karakteristiek voor Augustinus’ pedagogie is zijn keuze voor een be-
ginpunt van het gesprek dat afgestemd is op het leven van zijn partner en 
lezer. Zo kan Augustinus met behulp van voor Adeodatus begrijpelijke en 
bekende termen uit de grammatica en logica aanduiden wat slechts in ab-
stracto denkbaar is. De exercitatio mentis is in dit geval vooral gericht op taal 
en grammatica en kan op deze wijze een positieve bijdrage leveren aan 
Adeodatus’ vorming. De context waarin dit plaatsvindt is wederom de peda-
gogische situatie waarin de student moet leren om met behulp van tekens te 
reflecteren op wat eeuwig en transcendent is. Augustinus waarschuwt echter 
ook voor te hoge verwachtingen van de effectiviteit van taal en tekens. 

4.2 Legitimatie van usus iustus door spolia-motief
Voor het gebruik van wetenschappen als grammatica en dialectiek legt 
Augustinus geen verantwoording af in De magistro. In De doctrina christi-
ana gaat hij wel uitgebreid op deze kwestie in. Hij bespreekt de nuttigheid 
van de disciplinae voor het begrip en de studie van de Bijbel. We richten 
onze aandacht een moment hierop omdat de wijze waarop Augustinus het 
gebruik van deze pedagogische ideeën van pagane herkomst integreert in 

337.  De magistro IV.8: Cur enim non et hoc nomen admittas, si admisimus significabilia? Zie 
ook G. Wijdeveld (1938) o.c. 141.

338.  Dat Augustinus gespitst was op de tegenstelling tussen sensibilia en intelligibilia blijkt 
ook uit de wijze waarop hij in De magistro 4.7 over de signa signis monstrari spreekt. 
Hieronder vallen volgens Augustinus zowel geschreven als gesproken woorden. Hij 
beschouwt de laatste eerder als signa verborum dan als verba. Dit hangt samen met 
Augustinus’ idee dat het geschreven woord een secundair fenomeen is. Augustinus 
definieert verbum hier in eerste aanleg als auditief en zintuiglijk fenomeen: als uoce 
articulata cum aliquo significatu. 
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zijn eigen discours ons mogelijk iets kan vertellen over zijn gebruik en 
toepassing van exercitatio mentis als onderdeel van deze pegagogie. De toon 
hiervoor zet Augustinus in het tweede boek van De doctrina christiana. Hij 
refereert daar aan Varro’s behandeling van de disciplinae.

Augustinus wees het gebruik van de studie van de disciplinae en het bijbe-
horende pedagogische concept van exercitatio mentis niet af, maar maakte ze 
ondergeschikt aan het principe van het correcte gebruik ten behoeve van 
de Bijbel.339 Augustinus kent in zijn Cassiciacum-werken aan de studie van 
de disciplinae een zuiverende en disciplinerende functie toe. Hij ontwerpt 
daartoe een ordo studiorum die de geest van de student niet alleen per corpora 
ad incorporalia leidt, maar ook in het hier en nu meer receptief maakt voor 
Gods providentiële handelen. 
 In De doctrina christiana is het voor Augustinus niet langer vanzelfsprekend 
om deze aan het heidense gedachtegoed ontleende pedagogie toe te passen. 
Hij acht onderbouwing en legitimatie noodzakelijk. Een mogelijke oorzaak 
hiervoor is zijn verdergaande opname in de Kerk, waarin hij intussen tot pries-
ter gewijd was. Een andere mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat Augustinus 
zich vanwege het onderwerp, de Bijbel, in De doctrina christiana minder expli-
ciet tot pagane intellectuelen en meer tot christelijke lezers richtte. 

Begrip en interpretatie van de Bijbel staan centraal in De doctrina christi-
ana. De christelijke deugd caritas is de belangrijkste leessleutel. Het gebruik 
van de wetenschappen (en van de bijbehorende pedagogiek) legitimeert 
Augustinus door exegese van passages uit het boek Exodus. Hij wendt de 
roof van zilver en kostbaarheden door Israëlieten van de Egyptenaren aan 
om uit te leggen dat christenen op een betere en correcte wijze gebruik 
van (pagane) wetenschap kunnen maken.340 Dit motief staat bekend als het 
spolia-motief en werd gebruikt door patres om er hun usus iustus van heidens 
gedachtegoed in hun eigen kring mee te kunnen legitimeren.341 

339.  De doctrina christiana II.18.28: Sed sive ita se habeat quod Varro rettulit sive non ita, nos 
tamen non propter superstitionem profanorum debemus musicam fugere, si quid inde utile ad 
intellegendas sanctas scripturas rapere potuerimus […] Immo vero quisquis bonus verusque 
Christianus est domini sui esse intellegat ubicumque invenerit veritatem…

340.  Ex. 3,21-22 en Ex. 11,2 en Ex. 12, 35-36.
341.  Zie De doctrina christiana II.40.60. Voor een analyse van verspreiding en gebruik van 

dit motief zie Ch. Gnilka, Chresis, Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der 
antiken Kultur. (Basel 1984) 2 Vols.
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Het gebruik van dit motief door de patres kent twee stromingen: een theo-
logische en een historische.342 De historische interpretatie ging uit van de 
gedachte dat heidense filosofen hun wijsheden van Mozes en de profeten 
hadden overgenomen. De theologische stroming wordt gekenmerkt door 
het inzicht dat God ook door heidenen is te kennen in schepping en heils-
geschiedenis.343 Het spolia-motief was één van de populaire topoi waarmee 
kerkvaders omgang met heidens gedachtegoed legitimeerden. Voorbeelden 
van andere beelden zijn o.a. de geldwisselaar die zijn munten op echtheid 
beproeft, de ijverige bijen die veel bloemen bezoeken en slechts gebruiken 
wat nuttig en niet schadelijk is om van nectar honing te maken. Deze topoi 
getuigen van een ontvankelijke, maar ook kritische en selectieve houding 
van de patres ten opzichte van de hen omringende samenleving. 

In vergelijking met zijn collega’s valt op dat Augustinus in De doctrina christi-
ana eerder de theologische dan de historische lijn volgde om het gebruik van 
de disciplinae te legitimeren.344 De diefstal heeft in de ogen van Augustinus 
een praktisch doel: zij was ad usum meliorem. De legitimatie van het gebruik 
van de vasa et ornamenta de auro et de argento et vestem verbindt Augustinus aan 
de autoriteit van God en de Bijbel: de praecepta Dei.345

Augustinus nam een gematigde positie in ten aanzien van het gebruik van 
heidens gedachtegoed. Enerzijds was hij kritisch en selectief, anderzijds was 
hij van mening dat de wijsheden van de laat-antieke cultuur hem konden 
helpen om de Bijbel te verstaan. 

In Augustinus’ gebruik van het spolia-motief vallen drie dingen op. Ten eer-
ste komt het kritische vermogen omtrent het usus iustus tot uiting in de 
contrastwerking van de tantum idola van de Egyptenaren met de ene God 
van het Jodendom en het christendom. Ten tweede: dit verhinderde hem 
niet om te zien dat de Egyptenaren kennis hadden van de liberales disciplinas 
die door christenen op betere wijze dan zijzelf aangewend konden worden. 
Uit zijn verwijzing naar uno deo colendo blijkt dat Augustinus afstand neemt 
van heidens polytheïsme. 

342.  Gnilka (1984) o.c. 13-7. 
343.  Rom. 1,19; Lc. 17,16-34. 
344.  De laatste gedachte is in Augustinus’ werk overigens niet geheel afwezig en is onder 

meer te vinden in De vera religione. 
345.  De doctrina christiana II.41.6.
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 Als derde noemen we de nadruk die Augustinus legt op het geschapen 
karakter van het heidense gedachtegoed. Hij stelt dat niet de heidenen zelf 
deze wijsheid hebben ingesteld of uitgevonden. Zij hebben het gedolven uit 
de metallis divinae providentia. Door erop te wijzen dat ook de pagane weten-
schappen deel uitmaken van de heilshistorie kan Augustinus het bruikbare 
heidense gedachtegoed tot het zijne maken. 

Augustinus’ gebruik van het spolia-motief getuigt van zijn ambivalentie ten 
opzichte van de geschiedenis en de cultuur waarmee hij onlosmakelijk ver-
bonden is. Zijn gebruik van het spolia-motief suggereert dat God progressief 
spreekt in de historie. Tegelijk neemt hij afstand van aspecten van de cultuur 
die in zijn visie niet passen bij het christendom, zoals veelgodendom en 
astrologie. Typerend voor Augustinus is dat hij Christus aanwijst als sleutel 
tot het verstaan van de geschiedenis.346 De vraag rijst nu in welke mate 
bovenstaande observaties over het spolia- motief iets kunnen zeggen over 
Augustinus’ houding ten opzichte van de pedagogische praktijk van exerci-
tatio mentis. 

Het werk van Pierre Hadot en Michel Foucault liet zien dat het pedagogi-
sche aspect in de antieke en laat-antieke periode niet te scheiden was van 
het denken over de inhoud van de vakwetenschappen.347 Onze analyse van 
Augustinus’ omgang met de disciplinae en bijbehorende pedagogie van exerci-
tatio mentis liet zien dat hij een veelzijdig en genuanceerd pedagoog was. Zijn 
kritische en selectieve houding verhindert hem niet om oog te hebben voor 
de intellectuele rijkdommen van het pagane onderwijs dat enige tijd zijn 
beroepsterrein was. Typerend voor Augustinus is echter wel zijn kritische en 
selectieve houding ten opzichte van niet-christelijke bronnen en de Bijbelse 
legitimering van het usus iustus. Hetzelfde lijkt te gelden voor de wijze waar-
op hij exercitatio mentis opnam in zijn geschreven werk en onderwijs. 

346.  Voor boeiende observaties omtrent de ontwikkeling van Augustinus’ christolo-
gie in De doctrina christiana zie: M. Cameron, ‘The Christological Substructure of 
Augustine’s Figurative Exegesis.’ in: P. Bright, (ed. and transl.) Augustine and the Bible. 
(Notre Dame, Ind. 1999) 74-103.

347.  P. Hadot, ‘Überlegungen zum Begriff der ‘Selbstkultur.’ in: D. Ewald/B. Waldenfels, 
Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken. (Frankfurt 1991) 219-28; P. Hadot, 
Exercises spirituels et philosophie antique. (Paris 1987), transl. M. Chase: Philosophy as a 
Way of Life. (Oxford 1995); M. Foucault, The History of Sexuality. Vol. III: The care of 
the Self. transl. Histoire de la sexualité III. Le souci de soi. (Paris 1984).
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 Augustinus’ eigen bijdrage aan het debat en de gangbare praktijk van 
exercitatio mentis werd gedomineerd door een geïncarneerde God in de per-
soon van Christus. Deze dient als hermeneutische sleutel om de heilsge-
schiedenis op de juiste wijze te begrijpen, het pagane denken incluis. Mits 
juist verstaan, biedt de Bijbel die sleutel. Wanneer kennis en pedagogische 
kunde uit die traditie daartoe behulpzaam kan zijn, lijkt Augustinus geen 
bezwaar te zien in hun selectieve gebruik. Een zekere mate van ambiguïteit 
ten opzichte van heidense denkers is de consequentie ervan.

4.3 Pedagogische connotaties van exercitatio mentis: Augustinus geeft uitleg
Voorgaande verkenning naar Augustinus’ omgang en gebruik van exercitatio 
mentis in de retorische laag van beide teksten liet zien dat Augustinus ze 
daadwerkelijk integreert in zijn gesprek. We zagen ook dat Augustinus zich 
positief uitte over gebruik van gedachtegoed uit zijn intellectuele omgeving 
in de ruime zin van het woord. Zijn houding was ontvankelijk maar ook 
selectief. De Bijbelse legitimatie ervan wijst erop dat voor Augustinus ten 
tijde van De doctrina Augustinus’ het ijkpunt van zijn denken in het geopen-
baarde geloof lag.
 Omdat exercitatio mentis deel uitmaakte van de gevestigde pedagogische 
praktijk en de reflectie erop, lijkt het waarschijnlijk dat Augustinus in dit speci-
fieke geval op dezelfde kritische en selectieve wijze ideeën en gebruiken toe-
paste in zijn eigen spreken en handelen. Kenmerkend voor Augustinus’ receptie 
van de laat-antieke pedagogische erfenis is het cruciale besef dat de functie van 
docenten die gebruik moeten maken van woorden en tekens in het onderwijs 
beperkingen kent. Zij is ondergeschikt aan een doel: de mens die door training 
meer ontvankelijk wordt voor de Pedagoog die in en door woorden de geest 
vormt. We illustreren dit met behulp van een fragment uit De magistro. 

Nadat Augustinus en zijn zoon zich uitvoerig hebben gebogen over de ver-
schillende soorten tekens en met name over de woorden en de grammatica 
van het gebruik ervan, laat hij zijn pupil in VII.19-20 een samenvatting 
geven van hun gesprek. Om zijn gesprekspartner en lezer gemotiveerd te 
houden geeft hij in De magistro VIII.21 uitleg over de door hem gebruikte 
didactiek. Hij houdt zijn zoon niet alleen het doel voor ogen maar verklaart 
ook de weg erheen.

‘Doch waarheen ik eigenlijk langs zo verre omwegen met jou poog 
te komen, is op dit ogenblik moeilijk te zeggen. Want mogelijk 
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meent ge wel, dat we een spelletje spelen en onze aandacht door 
een soort kinderachtige vragerijen aan de ernstige dingen onttrek-
ken, of dat we slechts een gering of onbeduidend nut nastreven; 
of, zo gij al het vermoeden hebt, dat deze bespreking zwanger gaat 
van iets groots, verlangt ge dit eindelijk wel eens te weten of ten-
minste te horen. Ik echter zou willen, dat gij geloofde, dat ik met 
dit gesprek geen onbeduidend spel ben begonnen, ook al gaan we 
misschien wat speels te werk, en dat ik evenmin geringe of weinig 
betekenende goederen beoog. En toch, wanneer ik zou zeggen, dat 
er een gelukzalig en eeuwig leven bestaat, waarheen ik ons, geleid 
door God, d.w.z. de waarheid zelve, als langs trappen, die aan onze 
hulpeloze gang zijn aangepast, gebracht zou willen zien, vrees ik 
lachwekkend te schijnen, omdat ik niet met de beschouwing der 
betekende dingen zelf, doch met die der tekens een zo belangrijke 
tocht ben begonnen. Gij zult het mij dus niet kwalijk nemen, wan-
neer ik met u een inleidend spel speel, niet omwille van het spel, 
doch om onze krachten en de blik van onze geest te oefenen, opdat 
wij daardoor in staat gesteld worden, de gloed en het licht van dat 
land, waar het gelukzalige leven is, niet alleen te kunnen verdragen, 
doch zelfs te kunnen beminnen.’348

De ogenschijnlijk zinloze tantis ambagibus worden desondanks als non puerili 
sensu aestimandum beschreven. Het doel ervan (vita beata) is allerminst kin-
derlijk en kan slechts bereikt exercendi gratia uires et mentis aciem. Augustinus 
omschrijft het als een proces waarin God de mens leidt (quo nos deo duce) 
en tegemoetkomt aan zijn zwakheid door gradus gressui nostro accomodati aan 
te bieden. De oefeningen in de grammatica vormen deze traptreden en 

348.  De magistro 8.21: Sed quonam tantis ambagibus tecum peruenire moliar, difficile dictu est hoc 
loco. Tu enim fortasse aut ludere nos et a seriis rebus auocare animum quasi quibusdam pu-
erilibus quaestiunculis arbitraris aut paruam uel mediocrem aliquam utilitatem requirere aut, 
si magnum quiddam parturire istam disputationem suspicaris, iamiamque id scire siue saltem 
audire desideras. Ego autem credas uelim neque me uilia ludicra hoc instituisse sermone, qua-
muis fortasse ludamus, idque ipsum tamen non puerili sensu aestimandum sit, neque parua 
bona uel mediocria cogitare. Et tamen, si dicam uitam esse quandam beatam eandemque 
sempiternam, quo nos deo duce id est ipsa ueritate gradibus quibusdam infirmo gressui nostro 
accomodatis perduci cupiam, uereor, ne ridiculus uidear, qui non rerum ipsarum, quae signifi-
cantur, sed signorum consideratione tantam uiam ingredi coeperim. Dabis igitur ueniam, si 
praeludo tecum non ludendi gratia, sed exercendi uires et mentis aciem, quibus regionis illius, 
ubi beata uita est, calorem ac lucem non modo sustinere, uerum et amare possimus.
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bevinden zich op het niveau van tekens. Hij en Adeodatus hielden zich 
immers niet bezig met de res ipsae, maar met signa. Het eerste zou op dat 
moment te hoog gegrepen zijn. 
 Dit impliceert dat Augustinus de exercitatio mentis niet als doel in zichzelf 
ziet, maar als traject om een hoger doel te bereiken. Disciplinae en vita beata 
verhouden zich daarbij als iets waarvan gebruik wordt gemaakt resp. wat 
nastrevenswaardig is in zichzelf. Augustinus maakt in De magistro echter geen 
melding van het begrippenpaar uti/frui dat in het discours van De doctrina 
christiana een bepalende rol zou gaan spelen.349 Hiermee zou hij exercitatio 
mentis nadrukkelijk ondergeschikt maken aan het doel dat hem voor ogen 
stond: de interpretatie en verkondiging van de Bijbel.

4.4 Augustinus relativeert belang van tekens in oratio perpetua
De wijze waarop Augustinus in de oratio perpetua van De magistro wijst 
op beperkingen in het gebruik van taal en tekens in onderwijs bevestigt 
het eerdergenoemde beeld van Augustinus’ ambiguïteit. Augustinus heeft 
veel woorden gewijd aan beschouwingen over gebruik van taal en tekens. 
Hoewel hij de noodzaak ervan niet ontkent, lijkt hij in zijn slotoratie, de 
oratio perpetua, een overmatig optimisme te willen vermijden. Hij wijst nog-
maals en met kracht op beperkingen die het gebruik van tekens in het 
leerproces kent. We hebben eerder gezien dat Augustinus taal als objectum 
materiale voor zijn oefeningen beschouwt. Daarom lijken de beperkingen 
die Augustinus constateert in het gebruik van taal in het onderwijs ook 
consequenties te hebben voor zijn visie op vorming en exercitatio mentis in 
het bijzonder. 

De aanloop tot de slotrede laat zich als volgt samenvatten. In De magistro 
X.30-31 kwamen beide gesprekspartners nog tot de affirmatieve conclusie 
dat nihil sine signis doceri. Deze conclusie sluit aan bij het begin van De magis-
tro waarin gesteld werd dat alle spreken zijn doel vindt in aut docere aut dis-
cere.350 Tot slot blikken beide gesprekspartners terug naar het onrechtstreeks 
afgelegde pad om dan de volgende vragen te beantwoorden: 1. Of iets kan 
worden gedoceerd zonder tekens 2. Of bepaalde tekens moeten worden 
geprefereerd boven datgene waarnaar ze verwijzen 3. Of kennis van realia 
boven die van tekens staat. 

349.  R. Williams, ‘Language, Reality and Desire in Augustine’s De doctrina.’ in: Journal of 
Literature and Theology 3(1989) 138-50.

350.  De magistro I.1.
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 Adeodatus die in zijn jeugdige haast en overmoed na het volgen van alle 
omwegen naar zekerheid verlangt neigt ertoe bovenstaande vragen positief 
te beantwoorden. Augustinus ondervraagt hem echter nogmaals of hij wel 
zeker is van de getrokken conclusies.351 

Het slotbetoog dat Augustinus houdt lijkt de eerdere conclusie (nihil sine 
signis doceri) te weerleggen of in ieder geval te nuanceren. In het voor-
afgaande discours werd de positieve bijdrage van signa besproken. Vanaf 
X.33 worden vooral de beperkingen van het leren met hulp van tekens 
benadrukt. Tekens zijn secundair ten opzichte van realia. Augustinus ver-
klaart de betekenis van leren met behulp van tekens door erop te wijzen 
dat er in ieder teken zowel sonus als significatio moet zijn. Kennis van ob-
jecten of betekenis is primair, de (zintuiglijke) klank van het woord secun-
dair. Augustinus’ conclusie is derhalve dat woorden admonent ut quaeramus 
res.352 

Dat deze retorische ‘tegenbeweging’ ten opzichte van het voorafgaande dis-
cours in de oratio perpetua is geplaatst zal geen toeval zijn.353 De nuancering 
van het aanvankelijke optimisme omtrent de betekenis van het leren van 
en door tekens in het eerste deel van De magistro tot X.31, acht Augustinus 
klaarblijkelijk van zo’n groot belang, dat hij als docent zelf zonder onderbre-
king en discussie aan het woord wil zijn. We hebben in eerdere hoofdstuk-
ken gezien dat Augustinus door de retorische figuur van de oratio perpetua 
voor hem belangwekkende thema’s als leer en auctoritas van Christus meer 
reliëf kon geven.354

 In De magistro maakt hij gebruik van een soortgelijke retoriek. Door 
middel van de oratio perpetua kon Augustinus het dialogerende deel van het 
werk afsluiten met een eigen conclusie waarin hijzelf zonder onderbreking 
aan het woord is. 

351.  De magistro X.31. Aug. Quanto tandem circuitu res tantilla peracta sit …. Ad. Vellem 
quidem tantis ambagibus atque anfractibus esset ad certa peruentum.

352.  De magistro X.34-XI.36.
353.  Zie Brian Stock’s analyse van deze passage. Brian Stock interpreteert Augustinus’ 

overgang van open dialoog naar monoloog als een kritiek op de uitwendigheid van 
tekens. Zie Stock (2010) o.c. 203-6. 

354.  Zie hoofdstuk II.1.3.1 Zie ook M. Claes, ‘Limitations to Exercitatio mentis. 
Changes in Rhetorical Style in Augustine’s Dialogues.’ in: Augustiniana 57(2007) 
387-98. 
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 Het retorische effect van deze wending is dat Augustinus’ conclusie over 
Christus als magister internus in contrast met het voorafgaande discours ster-
ker naar voren komt en retorisch een echte climax is.355 

We komen tot de volgende voorlopige conclusies en observaties over 
Augustinus’ gebruik van exercitatio mentis als retorisch instrument. We hebben 
gezien dat: (1) de oefeningen in grammatica en dialectiek leren Adeodatus 
met behulp van tekens te reflecteren over abstracte en transcendente begrip-
pen. Augustinus voert hiertoe onder andere het begrip significabilia in. (2) Hij 
is ambivalent ten opzichte van het gebruik van pagaan gedachtegoed door 
christenen. Enerzijds legitimeert hij het gebruik van de heidense pedagogie 
van de disciplinae met het spolia-motief, anderzijds is hij kritisch over aspecten 
van niet-christelijke cultuur. Augustinus zal op soortgelijke wijze denken en 
gebruiken uit de pedagogie (exercitatio mentis) hebben toegepast. Christus is 
voor Augustinus de sleutel geworden om de geschiedenis als heilsgeschiede-
nis te kunnen verstaan. (3) Het hoe en waarom van zijn pedagogiek houdt 
hij niet voor zich. Hij geeft tijdens het gesprek uitleg. Hieruit blijkt dat taal 
en onderwijs voor hem middelen zijn en geen doel in zichzelf. Hetzelfde 
geldt voor exercitatio mentis. (4) Augustinus gebruikt de figuur van de oratio 
perpetua als retorisch instrument om het nut van tekens in het onderwijs te 
kunnen nuanceren en de beperkingen ervan te belichten. 

Bovenstaande analyse van Augustinus’ toepassing van de praktijk van exercita-
tio mentis wijst erop dat hij naar evenwicht zocht in zijn pedagogie. Enerzijds 
maakt hij zoals zijn voorgangers en tijdgenoten gebruik van de pedago-
gische notie van exercitatio mentis door actief oefeningen op te nemen in 
zijn tekst. Hij geeft er ook expliciet uitleg over aan zijn gesprekspartner. 
Anderzijds wijst de noodzaak tot legitimatie erop dat het voor christenen 
niet vanzelfsprekend was om aspecten van deze onder heidenen gebruike-
lijke pedagogie toe te passen in hun eigen vorming. Augustinus is hierin 
vooral pragmatisch en selectief. Hij schroomt niet om hieraan typisch chris-
telijke elementen toe te voegen zoals Christus de magister internus, (indirect) 
te verwijzen naar de Bijbel of nadrukkelijk een meer bescheiden ideaal van 
docent na te streven. 

355.  Deze observaties lijken de bevindingen van Matthias Smalbrugge, ‘Les notions 
d’enseignement” et de “parole” dans le magistro et l’In Ioannis evang.tr.29’ in: 
Augustinianum 27 (1986) 523-38 te bevestigen. 
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5.  geloof in de innerlijke leermeester als voorwaarde voor 
godskennis; wetenschap als weg naar godsontmoeting

Nadat we stil hebben gestaan bij aspecten van Augustinus’ gebruik van re-
torica, is het nu tijd om te onderzoeken hoe en in welke mate exercita-
tio mentis functie en betekenis heeft op het niveau van epistemologie en 
theologie. Eerder wezen we naar De doctrina christiana. In verband hiermee 
hebben Rowan Williams, Robert Markus en Ineke Sluiter reeds krachtlij-
nen aangeduid.356 Hun reflecties richtten zich echter vooral op status en 
functie van taal in Augustinus’ theologie. Onze focus is gericht op de wijze 
waarop Augustinus de erfenis van de pedagogische praktijk van exercitatio 
mentis recipieert. We bestuderen dit aan de hand van twee theologische the-
ma’s: auctoritas en congruitas. Auctoritas omdat de analyse van de wijze waarop 
Augustinus met gezag omgaat ons iets kan vertellen over aard en werkwijze 
van de pedagoog of Pedagoog. 
 Studie van het thema congruitas werpt licht op de vraag naar de wijze 
waarop Augustinus aankeek tegen de verhouding tussen menselijke inspan-
ning en goddelijke hulp. In De doctrina christiana behandelt Augustinus het 
thema auctoritas vooral in de proloog en komt deze vooral tot uiting in de 
congruitas van het goddelijk spreken in de Bijbel. De metafoor die hij aan-
wendt en aanpast is een bekend item in de antieke wijsbegeerte: de topos van 
de therapie. We komen hierop terug in de volgende paragraaf 5.2. 

Beide thema’s zijn nauw verweven met de vraag naar de mogelijkheid van 
Godskennis. Het is in de context van deze laatste vraag dat aard en func-
tie van exercitatio mentis op epistemologisch-theologisch niveau belicht kan 
worden. Augustinus lijkt in het algemeen de vraag naar de mogelijkheid van 
Godskennis positief te beantwoorden, maar kent in de vorming naast de in-
tellectuele training aan de auctoritas een belangrijke functie toe. Augustinus 
gaf aan de auctoritas een bijzonder eigen accent door nadruk te leggen op 
de nederigheid van de auctoritas. Het navolgende onderzoek zal zich richten 

356.  R. Williams, ‘Language, Reality and Desire in Augustine’s De doctrina.’ in: Journal of 
Literature and Theology 3(1989) 138-150; R. Markus, ‘Signs, Communication, and 
Communities in Augustine’s De doctrina Christiana.’ in: P. Bright/D. Arnold (eds.) 
De Doctrina Christiana: A Classic of western Culture. (Notre Dame Indiana 1995) 97-
108; I. Sluiter, ‘Communication, Eloquence and Entertainment in Augustine’s De 
doctrina christiana.’ in: J. den Boeft/M.L. van Poll-van de Lisdonk (eds.) The Impact 
of Scripture in Early Christianity [= Supplements to Vigiliae Christianae 44] (Leiden/
Boston, Massachusetts/Köln 1999), 245-67.
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op de interactie van Augustinus’ theologiseren met de toepassing van het 
pedagogische concept van exercitatio mentis. 

We bestuderen hiertoe allereerst het thema auctoritas aan de hand van twee 
passages in De magistro. De eerste heeft betrekking op de autoriteit van 
Paulus in De magistro V.14-16. In de tweede, De magistro XI.36-XIII.41, geeft 
Augustinus uitleg over de magister internus die hij in contrast met de magister 
in terris behandelt. In De doctrina christiana is geen sprake van een interne 
leermeester. Hier komt God de mens tegemoet in de congruitas van godde-
lijk heilshandelen en het (uitwendige) Bijbelse spreken. Tenslotte keren we 
terug naar het thema van de disciplinae en de exercitatio mentis in hun relatie 
tot het verstaan van de Schrift. 

5.1 Auctoritas in De magistro 
Augustinus stelt auctoritas in De magistro op twee plaatsen expliciet aan de 
orde. De eerste keer in V.14-16. Hier toont hij met behulp van een citaat 
van Paulus (2 Kor. 1,19) aan dat alle verba ook nomina zijn. Tenslotte komt de 
auctoritas aan de orde aan het einde van De magistro bij de behandeling van 
de magister internus.357 
 Augustinus ondervraagt Adeodatus in V.14-16 over de autoriteit van de 
apostel Paulus aangaande taal. Hij wijst niet alleen op het gezag van Paulus, 
maar onderbouwt ook langs discursieve weg zijn stelling. Hieruit blijkt dat 
Augustinus zoekt naar evenwicht tussen rede en geloof.

‘Wanneer wij derhalve op deze wijze, het gezag van alle mees-
ters in het taalgebruik terzijde latende, kunnen bewijzen, dat de 
apostel Paulus zich goed heeft uitgedrukt, wat heeft het dan nog 
voor zin, iemand te zoeken om onze mening door zijn aanzien te 
ondersteunen?’358

Augustinus neemt afstand van zijn leermeester Cicero door als eerste naar 
het gezag van Paulus te wijzen. Vervolgens staaft hij met argumenten de 
juistheid van zijn stelling over Paulus’ gezag. Voor wie dan nog steeds niet 
overtuigd is, laat Augustinus in V.16 onder verwijzing naar Cicero’s Verrinae 

357.  De magistro XI.36-XIII.41.
358.  De magistro V.15: Hac ergo ratione Paulum apostolum recte locutum esse, cum remotis om-

nium eloquentium auctoritatibus obtinere possimus, quid opus est quaerere, cuius persona 
sententia nostra fulciatur?
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zien dat Paulus’ gezag zich ook uitstrekt over het gebied van de taal. 
 Hij affirmeert hierdoor het gezag van het Bijbelse spreken in de persoon 
van de apostel Paulus. Augustinus lijkt zich te verzetten tegen de stelling dat 
het gezag van Paulus zich beperkte tot de godsdienst. 
 Hoewel het discours van De magistro zich niet specifiek richt op reflectie 
over de Bijbel, lijkt Augustinus met de vervanging van de autoriteit van 
Cicero door die van Paulus een duidelijk statement te willen maken: dat het 
spreken van de apostelen in de Bijbel ons ook iets kan leren over taal en 
tekens.359 Paulus mag zich in het wetenschappelijke gesprek mengen. Door 
analyse van het woord ‘est’ met behulp van een citaat van Paulus maakt 
Augustinus duidelijk dat ieder (Bijbels) woord een naam en teken is.360 
 Hoewel niet verder geëxpliciteerd in de vorm van analyse van Bijbelse 
teksten, betrekt Augustinus het gezag van het Bijbelse spreken in zijn oe-
fening. Adeodatus leert door de reflectie op deze regel van Paulus dat ook 
het Bijbels spreken objectum materiale kan zijn in het vormingsproces waarin 
exercitatio mentis een plaats heeft. De Bijbel krijgt daarmee een (summiere en 
formele) plaats in het pedagogische denken van Augustinus. Reflectie over 
een gemeenschappelijke uitleg van de Bijbel ontbreekt nog in De magistro. 
Deze gedachte zal Augustinus verder uitwerken in De doctrina christiana. 

In de tweede tekst blijkt dat Augustinus het onderwijs van de magister in ter-
ris als noodzakelijk en onontkoombaar beschouwde ondanks de door hem 
geconstateerde beperkte vermogens van taal. 
 Het werk van de magistri in terris is door Augustinus onlosmakelijk ver-
bonden met het gebruik van (uitwendige) woorden. Het doel van alle 
spreken lag immers in het docere.361 In de oratio perpetua in XI.36 beschrijft 
Augustinus dat woorden ons slechts in beperkte mate kennis van de dingen 
zelf kunnen overbrengen. 

‘Want de woorden, die wij kennen, leren wij niet; en van die we niet 
kennen, kunnen wij pas zeggen, dat we ze geleerd hebben, wanneer 
wij hun betekenis gevat hebben; dit gebeurt ons echter niet door het 
horen van de uitgebrachte klanken, doch door de kennis der betekende 
dingen. Het is immers juist geredeneerd, dat wij, wanneer er woorden 

359.  Dit blijkt a fortiori uit Augustinus’ typering van het gezag van de apostel Paulus als 
ea potissimum auctoritate. De magistro V.14. 

360.  2 Kor. 1.19: Non erat in Christo est et non, sed est in illo erat,
361.  De magistro I.1. 
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uitgesproken worden, ofwel weten, ofwel niet weten wat ze beteke-
nen. Weten wij het, dan worden wij er veeleer aan herinnerd dan dat 
wij het leren; weten wij het evenwel niet, dan worden wij er zelfs niet 
aan herinnerd, doch wellicht aangemaand om het te zoeken.’362

De kennis van de dingen zelf heeft prioriteit over de kennis van woor-
den. Woorden zijn in Augustinus’ visie secundair: Verbis igitur nisi uerba non 
discimus. Zijn uitdrukking fortasse ad quaerendum admoneri, geeft weer dat 
Augustinus kennisoverdracht niet zag als een eenzijdig directief proces tus-
sen leraar en leerling. De woorden van de docent dragen immers geen ken-
nis over, maar sporen de student aan zich reeds aanwezige kennis te herin-
neren.363 Confrontatie met ontbrekende kennis omtrent woorden is daarom 
niet slechts gemis, maar een admonitio om te zoeken en de waarheid te 
consulteren.364 

Augustinus’ kritische beschouwingen over de vermogens van taal en onder-
wijs hebben consequenties voor de wijze waarop hij exercitatio mentis toe-
past. Deze staan veelal in de context van de spanning tussen fysiek hoorbare 
woorden en de intelligibilia. Deze tegenstelling valt voor Augustinus samen 
met het spanningsveld tussen foris en intus: non loquentem qui personat foris, 
sed intus ipsi menti praesidentem. Woorden sporen tot verinnerlijking aan.365 
Augustinus kent in toenemende mate gezag toe aan Paulus aan wie hij in de 
oratio perpetua refereert. Augustinus verwijst in deze context naar het begrip-
penpaar sensibilia en intelligibilia. Uit het feit dat hij begrippen verbindt met 
de Paulijnse begrippen carnalia en spiritalia blijkt dat hij zich in toenemende 
mate het denken in christelijke begrippen toe-eigent en deze ook in zijn 
pedagogie opneemt.366 

362.  De magistro XI.36: Non enim ea uerba, quae nouimus, discimus aut quae non nouimus 
didicisse nos possumus confiteri, nisi eorum significatione percepta, quae non auditione uocum 
emissarum, sed rerum significatarum cognitione contingit. Verissima quippe ratio est et ueris-
sime dicitur, cum uerba proferuntur, aut scire nos quid significent aut nescire; si scimus com-
memorari potius quam discere, si autem nescimus nec commemorari quidem, sed fortasse ad 
quaerendum admoneri.

363.  R. Williams (1989) o.c. 
364.  Over de retorische functie van delectare in De doctrina christiana, zie Sluiter (1999) 

o.c. 
365.  De magistro XI.38.
366.  De magistro XII.39.
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Hoewel het geloof aan het kennen voorafgaat, benadrukt Augustinus de 
kenactiviteit in het innerlijk (intus est discipulus ueritatis) in onderscheid met 
die in het ‘buiten’. (foris iudex loquentis uel potius ipsius locutionis)367 Hoewel 
het kennen zelf volgens Augustinus belangrijker is dan de woorden, stelt hij 
daarom dat het utile est credere voor hen die (nog) niet weten. Wederom blijkt 
Augustinus op zoek naar evenwicht tussen geloof en rede.

Augustinus overtuigt Adeodatus in de paragrafen XIII.41-44 met voor-
beelden. Hieruit blijkt dat woorden niet ondubbelzinnig in contact kun-
nen brengen met de waarheid. Augustinus concludeert dat het gebruik van 
woorden slechts kan leiden tot de conclusie dat de spreker de his rebus quas 
significant loquentem cogitavisse. De vraag utrum uera dixerit kan echter niet 
worden beantwoord.368 De slotsom is dat het nuttig is om eerst het geopen-
baarde geloof in Christus aan te nemen.

‘Doch over al de aspecten van het nut der woorden, dat welbe-
schouwd niet klein is, zullen wij een andere keer, als het God be-
lieft, een onderzoek instellen. Nu echter heb ik u vermaand, dat 
wij er niet meer waarde aan moeten hechten dan goed is, opdat wij 
niet alleen geloven, doch ook beginnen te begrijpen, hoezeer naar 
waarheid er op goddelijk gezag geschreven is, dat wij ons op aarde 
niemand meester moeten noemen, omdat de ééne Meester van al-
len in de hemelen is.’369

Intellectuele oefening wordt door Augustinus verbreed tot oefening in gelo-
ven. De aardse magister heeft plaatsgemaakt voor de nederige magister in caelis. 
De autoriteit en zeggingskracht van woorden is hierbij in toenemende mate 
aan kritiek onderhevig. In zijn behandeling van autoriteit in De magistro 
springen een vijftal zaken in het oog. Ten eerste dat Augustinus het neopla-
toonse thema van binnen en buiten in christelijke termen hertaalt: de magis-
ter in terris en de magister in caelis. Ten tweede: Augustinus snijdt in het door 

367.  De magistro XIII.41.
368.  De magistro XIII.45.
369.  De magistro XIV.46: Sed de tota utilitate uerborum, quae, si bene consideretur, non parua est, 

alias, si deus siuerit, requiremus. Nunc enim ne plus eis quam oportet tribueremus, admonui 
te, ut iam non crederemus tantum, sed etiam intellegere inciperemus, quam uere scriptum sit 
auctoritate diuina, ne nobis quemquam magistrum dicamus in terris, quod unus omnium 
magister in caelis sit. 
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hem geëvoceerde contrast tussen de superbia van de aardse pedagoog en de 
humilitas van de goddelijke Pedagoog zijn favoriete thema van de nederig-
heid aan.370 Ten derde valt op dat Augustinus de magister internus de Christus 
noemt. (qui in interiore homine habitare dictus est Christus) Ook wordt hij in-
commutabilis dei uirtus en sempiterna sapientia genoemd.371 Wijsgerige termi-
nologie gaat in dit geval hand in hand met Paulijnse referenties en worden 
veelal zonder nadere uitleg gebruikt door Augustinus. Tenslotte blijkt uit de 
wijze waarop Augustinus in De magistro een redelijke onderbouwing tracht 
te geven van zijn stelling ‘dat wij niet alleen geloven, doch ook beginnen te 
begrijpen’ dat er unus omnium Magister in caelis is. 
 Vorming en exercitatio mentis vinden hun grond in de magister internus 
waarbij de magister in caelis de eigenlijke leraar is. Augustinus typeert de auto-
riteit van deze leraar met een christelijk begrip als humilitas. De wijsheid die 
Augustinus nastreeft is een eenvoudige wijsheid. Exercitatio mentis is op deze 
manier dan ook vooral een oefening in bescheidenheid. Autoriteit hangt bij 
Augustinus daarom ook in De magistro samen met incarnatie. Augustinus’ 
christologische beschouwingen hieromtrent in De magistro zijn echter sum-
mier. 

Augustinus stelt voor dat het geloven in tijd moet voorafgaan aan het ken-
nen. De volgorde die hij zelf kiest in De magistro is echter een andere. Deze 
keuze houdt gezien het praktische karakter ervan ongetwijfeld verband met 
zijn opvattingen over pedagogie. Augustinus richt zich in De magistro tot 
degenen die geïnteresseerd zijn in een rationeel onderbouwd betoog over 
taal en tekens. Het feit dat Augustinus zijn zoon pas aan het einde van het 
gesprek tot de conclusie laat komen dat vita beata slechts gevonden kan wor-
den in het nosse èn diligere van de magister in caelis suggereert dat Augustinus 
zich wil aanpassen aan de uitgangssituatie van de intellectueel die in taal 
geïnteresseerd is. De gebruikelijke praktijk van oefeningen in de vorm van 
exercitatio mentis neemt Augustinus over. Hij modificeert deze echter om 
haar toepasbaar te maken voor zijn eigen specifieke pedagogische situatie. 
Hij richt zich op in taal geïnteresseerde intellectuelen. Hij wil hen duidelijk 
maken dat de eigenlijke leraar Christus is, wiens nederige autoriteit onbe-
twijfelbaar is, die zich in het innerlijk bevindt en die zich door incarnatie 
laat kennen. 

370.  De magistro XIV.46.
371.  De magistro XI.38. 1 Kor. 1,23-24.
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5.2 Congruitas in praktijk: genezing en krachttraining in De doctrina christiana
Om zicht te krijgen op de mate waarin Augustinus het pedagogisch vor-
mingsproces als een samengaan van inspanning van de studerende christen 
en God beschouwt, richten we onze aandacht nu op het thema van de 
congruitas van Gods heilshandelen.372 We hebben gezien dat belangrijke as-
pecten van de pedagogie van de Bijbel in Augustinus’ beschouwingen ne-
derigheid en de toegankelijkheid voor iedere christen zijn. Augustinus vat 
dit aspect samen in het begrip congruitas.373 Dit thema is van belang voor ons 
begrip van exercitatio mentis omdat het ons zicht geeft op de wijze waarop 
Augustinus de dynamische relatie tussen God en mens beschreef zonder een 
expliciete genadeleer te formuleren. Voor Augustinus is het handelen van 
God immers geen concurrentie van de inspanningen die het individu levert 
om tot inzicht en wijsheid te komen. Augustinus stelt wel dat de disciplinae 
bestudeerd moeten worden om de Schrift beter te kunnen begrijpen. We 
komen hierop terug in het laatste deel van deze paragraaf. 

Karakteristiek voor Augustinus’ beeld van God is dat het veel kenmer-
ken heeft van een pedagoog. We zagen eerder in de retorische analyse dat 
Augustinus medische metaforen gebruikte om uitleg te geven over de pe-
dagogie van de Bijbel. Om nu meer zicht te krijgen op de theologische 
inhoud van exercitatio mentis bestuderen we nogmaals de therapeutische me-
tafoor met het oog op het genezende aspect van de Bijbelstudie. We richten 
ons daarbij vooral op de verhouding tussen menselijke ontvankelijkheid en 
Gods genezende handelen en spreken. We illustreren dit met een tweetal 
citaten uit De doctrina christiana. 

De eerste tekst staat in de context van uitleg over sapientia en incarnatie in 
het eerste boek. Augustinus beschouwt het geloof in sapientia die als mens 
in Christus incarneert als een belangrijke eigenschap van christelijke iden-
titeit: 

‘Hiertoe zouden we niet in staat zijn als de wijsheid zelf zich niet 
verwaardigde om zich aan onze grote zwakheid aan te passen, en 
ons geen voorbeeld bood voor de inrichting van ons leven, en wel 

372.  Zie Carol Harrison’s these van continuïteit in het (vroege) werk van Augustinus, 
ook betreffende de genadeleer. Zie C. Harrison, Rethinking Augustine’s early Theology. 
An Argument for Continuity. (Oxford 2006).

373.  De doctrina Christiana I.11.11.
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in de gedaante van een mens, omdat ook wij mensen zijn. Omdat 
wij wijs handelen wanneer we naar haar toe gaan, vonden arrogante 
mensen dat zij min of meer dwaas gehandeld heeft toen zij zelf naar 
ons toekwam. En aangezien wij op krachten komen door naar haar 
toe te gaan, vond men haar in haar komst naar ons zwak. Maar ‘het 
dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is 
sterker dan de mensen.’ Ze is dus zelf het vaderland, maar heeft ten 
behoeve van ons zich ook tot de weg erheen gemaakt.’ 374

De wijsheid is een personificatie die een relatie met de mensheid onder-
houdt. Ze handelt nostrae infirmitate congruere. Augustinus moet zich ervan 
bewust zijn geweest dat hij in deze congruentie tussen sapientia en mense-
lijke infirmitas afweek van het gebruikelijke pedagogische discours van de 
disciplinae zoals bijvoorbeeld verwoord door Varro. Dit had ook consequen-
ties voor de uitwerking van zijn idee over vorming. Augustinus beriep zich 
daarvoor op Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs. Het paulijnse gezag was 
evenwel geen belemmering voor Augustinus om gebruik te maken van an-
tieke therapeutische topoi om de congruitas van Gods heilshandelen in begrij-
pelijke taal uit te leggen. 

‘Zoals een kuur de weg naar gezondheid is, zo heeft deze kuur 
zich tot taak gesteld zondaars te genezen en weer gezond te ma-
ken. Medici verbinden wonden niet op een slordige manier, maar 
professioneel, zodat met het nut van het verband zelfs een zekere 
schoonheid gepaard gaat. Net zo is de medische behandeling door 
de wijsheid aan onze wonden aangepast doordat ze de menselijke 
gedaante heeft aangenomen: in sommige gevallen wordt de zorg ge-
geven volgens het principe van tegengesteldheid, in andere volgens 
dat van overeenkomstigheid. Wie een lichamelijke wond behandelt, 
past bepaalde tegengestelde remedies toe, bijvoorbeeld iets koels bij 
een hete wond, iets droogs bij een vochtige, en dergelijke, maar ook 

374.  De doctrina christiana I.11.11: Quod non possemus, nisi ipsa sapientia tantae etiam nostrae 
infirmitati congruere dignaretur et vivendi nobis praeberet exemplum, non aliter quam in 
homine, quoniam et nos homines sumus. Sed quia nos cum ad illam venimus sapienter faci-
mus, ipsa cum ad nos venit ab hominibus superbis quasi stulte fecisse putata est. Et quoniam 
nos cum ad illam venimus convalescimus, ipsa cum ad nos venit quasi infirma existimata 
est. Sed quod stultum est dei, sapientius est hominibus, et quod infimum est dei, fortius est 
hominibus. Cf. 1 Kor. 1.25.
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bepaalde overeenkomstige remedies, zoals een rond verband om een 
ronde wond en een rechthoekig om een rechthoekige. De genees-
heer gebruikt niet hetzelfde verbandmateriaal voor alle ledematen, 
maar hij zorgt voor een passende afstemming. Op vergelijkbare wij-
ze heeft de wijsheid Gods in haar behandeling van de mens zichzelf 
beschikbaar gesteld voor het genezingsproces: ze is zelf arts, zelf 
geneesmiddel. Welnu, omdat de mens gevallen is door hoogmoed, 
heeft ze nederigheid gebruikt om hem te genezen. Door de wijs-
heid van de slang zijn we misleid, door de dwaasheid Gods worden 
we bevrijd.’375

Markant aan deze passage is Augustinus’ associatie van het genezingsproces 
met schoonheid. De wijze waarop de geneesheer handelt wordt door hem 
omschreven als apte, terwijl de pulchritudo expliciet genoemd wordt in ver-
band met de utilitatem vinculi. Bovendien omschrijft hij de toepassing van 
de geneesmiddelen in termen van similitudo, maar ook van contraritas. In het 
omgaan en toepassen van tegenstellingen komt de vakkundigheid van de 
arts hierdoor sterker naar voren. 
 Vergeleken met neoplatoonse auteurs zijn er evenwel verschillen zicht-
baar in de beschrijving van de weg naar vervolmaking van de ziel. Augustinus 
legt vooral het accent op Gods activiteit. De menselijke ontvankelijkheid en 
reactie zijn noodzakelijk en voorzien in Gods providentia. Ze worden bege-
leid als door een pedagoog of arts. Plotinus beschrijft in zijn Enneaden de 
anagogie van de ziel daarentegen eerder als het resultaat van een proces van 
zuivering en loslaten. 

‘Hoe moeten we erheen reizen en hoe ontkomen we aan het aardse? 
We kunnen de weg niet te voet afleggen. Want onze voeten dragen 

375.  De doctrina christiana I.14.13 Sicut autem curatio via est ad sanitatem, sic ista curatio pec-
catores sanandos reficiendosque suscepit. Et quemadmodum medici cum alligant vulnera non 
incomposite sed apte id faciunt, ut vinculi utilitatem quaedam pulchritudo etiam consequatur, 
sic medicina sapientiae per hominis susceptionem nostris est accomodata vulneribus, de quibus-
dam contrariis curans et de quibusdam similibus. Sicut etiam ille qui medetur vulneri corporis 
adhibet quaedam contraria, sicut frigidum calido vel umido siccum vel quid aliud eiusmodi, 
adhibet etiam quaedam similia, sicut linteolum vel rotundo vulneri rotundum vel oblongum 
oblongo ligaturamque ipsam non eandem membris omnibus, sed similem similibus coaptat, sic 
sapientia dei hominem curans se ipsam exhibuit ad sanandum, ipsa medicus, ipsa medicina. 
Quia ergo per superbiam homo lapsus est, humilitatem adhibuit ad sanandum. Serpentis 
sapientia decepti sumus, dei stultitia liberamur. 
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ons op deze wereld overal heen van het ene land naar het andere. En 
u mag ook niet een paard of wagen of een zeewaardig vaartuig ge-
reedmaken; maar u moet dat allemaal loslaten en niet meer kijken, 
maar als het ware met de ogen gesloten een andere wijze van zien 
aannemen en in u opwekken, die iedereen weliswaar heeft, maar 
waarvan slechts weinigen gebruik maken.’376

Een aantal aspecten van Augustinus’ gebruik van medische metaforen in De 
doctrina christiana lichten op.377 Om te beginnen is de medische beeldspraak 
van Augustinus in vergelijking met Plotinus in sterkere mate op de afdalende 
beweging van God gericht. 
 Ten tweede wordt door Augustinus niet altijd expliciet Christus als de 
medicus genoemd, zoals hij in zijn preken wel veelvuldig zou gaan doen. 
In De doctrina christiana geneest niet alleen Christus, maar ook sapientia. Wel 
identificeert hij sapientia met de Christus en brengt haar nederigheid in ver-
band met menswording. (sic medicina sapientiae per hominis susceptionem nostris 
est accommodata uulneribus)378 
 Ten derde is duidelijk dat Augustinus wel gezag aan de arts toeschrijft, 
maar deze ook omschrijft als nederige superioriteit. Deze heeft zijn grond 
in de deskundigheid van de arts: het vermogen om de behandeling conform 
de congruitas uit te voeren. Het gezag van de geneesheer heeft tevens zijn 
grond in incarnatie omdat de wijsheid zowel dokter als geneesmiddel is. 
(ipsa medicus, ipsa medicina)
 Als vierde punt noemen we dat Augustinus ondanks de prioriteit van Gods 
heilshandelen en de superioriteit van de geneesheer niet ontkent dat mense-
lijke inspanning in de vorm van scholing nuttig en noodzakelijk zijn.379 
 Tenslotte wijzen we erop dat Augustinus zijn gebruik van medische 
beeldspraak vervlecht met de exercitatio mentis wanneer hij spreekt over het 
kerkelijke leven. Hij omschrijft het als plaats voor training en genezing. Aan 
de nodo unitatis et caritatis van het kerkelijke leven kent Augustinus een zui-
verende werking toe en vergelijkt de kerk met een getraind lichaam.

376.  Plotinus, Enneaden I.6.8.
377.  Zie ook P. Kolbet, Augustine and the Cure of the Souls. Revising a Classical Ideal. (Notre 

Dame 2010) 139-80.
378.  De doctrina christiana I.14.13.
379.  De doctrina christiana IV.16.33 … ita et adiumenta doctrinae tunc prosunt animae adhibita 

per hominem cum deus operatur ut prosint, qui potuit evangelium dare homini etiam non ab 
hominibus neque per hominem. 
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‘De kerk is immers Zijn lichaam, zoals de apostolische leer propa-
geert; ze heet ook Zijn bruid. Welnu, Zijn lichaam waarin vele leden 
uiteenlopende functies hebben, bindt Hij samen door de band van 
eenheid en liefde als een genezend verband. Hij traint het in dit 
tijdelijke bestaan en loutert het door bepaalde pijnlijke medicijnen, 
opdat Zijn bruid, gered uit deze wereld, voor altijd met zich ver-
enigt, ‘de kerk zonder vlek of rimpel of iets dergelijks.’ 380

Interessant is dat Augustinus de relatie die God heeft tot zijn kerk als die van 
een trainer omschrijft. We hebben hiervoor gezien dat deze door Augustinus 
ook als een arts-patiënt relatie getypeerd wordt. 

Paul van Geest karakteriseerde Augustinus’ gebruik van het Christus-medicus 
motief als de manier om de incarnatie in Christus effectief te laten worden 
in het leven van zijn toehoorders. Humilitas is in deze beeldspraak het medi-
cijn tegen de ziekte van de hoogmoed en arrogantie. Zijn onderzoek richtte 
zich vooral op de Sermones, Confessiones en De doctrina christiana.381 
 We kunnen tegen het licht van ons onderzoek naar exercitatio mentis 
in het vroege werk van Augustinus constateren dat deze thematiek reeds 
Augustinus’ belangstelling had als student. We zagen dit in de Cassiciacum-
dialogen. Hierin klonk zijn stem als pedagoog luider dan zijn stem als her-
der. Zijn toepassing van exercitatio mentis heeft tussen het schrijven van De 
magistro en De doctrina christiana een ontwikkeling doorgemaakt en is theolo-
gisch rijker geworden. De therapeutische beeldspraak gaf hem mogelijkhe-
den om de prioriteit van Gods handelen als geneesheer te benadrukken. De 
inspanning van menselijke zijde bestaat eruit oprecht met de therapie mee 
te werken. 
 Door het therapeutische beeld te gebruiken als metafoor voor het 
geestelijke proces van vorming door Bijbelstudie kan Augustinus het pro-
ces van verlossing effectueren in de relatie tussen lezer en God. De Bijbel 

380.  De doctrina christiana I.16.15: Est enim ecclesia corpus eius, sicut apostolica doctrina com-
mendat, quae coniunx etiam eius dicitur. Corpus ergo suum multis membris diversa officia 
gerentibus nodo unitatis et caritatis tamquam sanitatis astringit. Exercet autem hoc tempore et 
purgat medicinalibus quibusdam molestiis, ut erutam de hoc saeculo in aeternum sibi copulet 
coniugem ecclesiam, non habentem maculam aut rugam aut aliquid eius modi. 

381.  Zie P. van Geest, ‘Inveni medicum, qui in caelo habitat et in terris spargit medica-
menta … Augustinus van Hippo over ziekte en genezing.’ in: Leidschrift Historisch 
Tijdschrift 17(2002) 29-51.
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functioneert daarbij als een weefsel van tekens waarin het Woord zelf gene-
zend spreekt. Exercitatio mentis wordt daarin als onderdeel van zijn pedagogie 
beeld van de genezende Bijbelstudie waardoor de mens ontvankelijk wordt 
voor de bevrijding van de ziekte van de superbia. 
 De christologie van De magistro steekt in vergelijking hiermee enigszins 
flets af en is formeler van aard. Ook de Bijbel heeft in dit werk een meer 
vormelijke plaats in de beschouwingen over taal. Augustinus oriënteert zich 
wel op Paulijns gezag, maar slaagt er nog niet in om de christelijke leer le-
vensnabij uit te leggen. 

Met het thema congruitas hebben we vooral het afdalende aspect van de rela-
tie tussen God en individu belicht. Om zicht te krijgen op de wijze waarop 
Augustinus zich bij de geestelijke opwaartse beweging de functie van de 
menselijke studie- inspanningen voorstelde staan we tot slot opnieuw stil 
bij plaats en functie van de disciplinae, deze keer vanwege hun nut voor 
Bijbelstudie. We lezen daartoe passages uit het tweede boek van De doctrina 
christiana: II.31.48 – II.39.58. 

In het algemeen valt op dat Augustinus’ omgang met de disciplinae tamelijk 
vrij is en dat hij waardering heeft voor deze traditie. Sommige wetenschap-
pen, zoals de logica, zijn volgens hem onmisbaar voor het oplossen van de 
omnia genera quaestionum quae in litteris sanctis sunt penetranda et dissolvenda.382 
Augustinus’ pragmatische houding ten aanzien van de disciplinae springt in 
het oog. Met de reflectie op het nut van de disciplinae waarschuwt hij in 
één adem tegen heetgebakerdheid van de geleerden. (libido rixandi) Ook 
misbruik van de minder begaafde geesten en kleinen door intellectuelen 
moeten het ontgelden. Zijn zorg geldt dus ijdelheid en arrogantie onder 
geleerden. 
 Dit is een terugkerend thema in Augustinus’ gesprek met intellectuelen. 
Hij kruist de degens met hen, door in stelling te brengen dat het inzicht in 
de regels van logica niet garandeert dat de waarheid gevonden wordt.383 Ten 
tweede wijst hij erop dat kennis van deze waarheid ook door studie van de 
boeken van de Kerk verkregen kan worden.384 Tenslotte spoort hij heidenen 
aan tot nederigheid omdat zij niet de makers zijn van de waarheidssporen 
die zij hebben gevonden. Augustinus wijst hen in deze contekst op God als 

382.  De doctrina christiana II.31.48.
383.  De doctrina christiana II.31.48-32.50.
384.  De doctrina christiana II.31.49.
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Schepper.385 Zijn kritiek richt zich wederom op de ijdelheid van de wijs-
geren. Zij zijn door hun arrogantie die niet in staat geweest om sporen van 
waarheid op de juiste wijze te interpreteren. Hen ontbrak de leessleutel van 
de heilshistorie: Christus. 

Augustinus analyseert hun falen in termen van gebrek aan inzicht in positie 
en vermogen van de (eigen) menselijke geest. 

‘Ze kunnen de stap niet maken van de zichtbare lichamelijkheid 
naar de menselijke geest, die eveneens veranderlijk zal blijken omdat 
hij nu eens goed ingelicht is en dan weer niet, maar die wel staat 
tussen de onveranderlijke waarheid erboven en de rest, die veran-
derlijk is erbeneden. En ze richten niet alles op het loven en liefheb-
ben van de ene God, van Wie alles afkomstig is, zoals ze dan inzien. 
Nu ze dit niet doen, kunnen ze een geleerde indruk maken, wijs 
zijn ze echter absoluut niet.’386

Dezelfde kritische houding ten opzichte van de wetenschappen weerklinkt 
eveneens in de wijze waarop hij de aritmetica behandelt. Zij kent als weten-
schap de incommutabiles regulas, maar kan tevens aanleiding zijn tot pocherij. 
Augustinus acht het doorlopen van exercitatio mentis in het kader van de 
disciplinae altijd zinvol mits in dienst van het verstaan van de Schrift. Aan 
het toenemen van intellectuele kracht en zuiverend vermogen van het cur-
riculum lijkt Augustinus in dit geval minder waarde toe te kennen dan in zijn 
vroege dialogen. Hij waarschuwt voor het bijverschijnsel van ijdelheid en 
hoogmoed. 
 Augustinus typeert de oorzaak van hoogmoed als een perversie van het 
kenvermogen. Hij wijt deze aan een verkeerde inschatting omtrent de positie 
van de menselijke geest ten opzichte van de veritas. Hieruit blijkt Augustinus’ 
voorkeur voor het thema van de humilitas. Augustinus verwijt de wijsgeren 
een gebrek aan zelfkennis. Dit ligt ten grondslag aan hun superbia. De notie 
van exercitatio mentis heeft zo een bredere connotatie gekregen waarbij meer 

385.  De doctrina christiana II.32.50; II.38.56.
386.  De doctrina christiana II.38.57 … ac sic ab specie corporum usque ad humanam mentem 

perveniens – cum et ipsam mutabilem invenerit, quod nunc docta, nunc indocta sit, constituta 
tamen inter incommutabilem supra se veritatem et mutabilia infra se cetera – ad unius dei 
laudem atque dilectionem cuncta convertere a quo cuncta esse cognoscit, doctus videri potest, 
esse autem sapiens nullo modo. 
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nadruk ligt op Gods werkzaamheid in het vormingsproces. Waar de antieke 
notie vooral benadrukte dat de ziel aan intellectuele kracht toenam door de 
training, legt Augustinus het accent op Gods afdalende incarnerende bewe-
ging. Hij gebruikt hiervoor de metafoor van de therapie en past deze toe op 
het vormingsproces van predikanten in opleiding. 
 De vraag dringt zich op in hoeverre de metaforiek van de therapie waarmee 
Augustinus het vormingsproces aanduidt zich laat omschrijven in termen van 
genade. Augustinus gebruikt de term gratia niet en houdt ook geen systematische 
beschouwingen over de precieze aard van de relatie tussen God en mens. Zijn 
voorkeur lijkt uit te gaan naar studieuze trainingsactiviteit waarin verstaan en 
beleven van de caritas normerend is. Ondanks zijn voorkeur voor de medische 
beelden blijft er in de optiek van Augustinus ook een positieve en noodzakelijke 
rol weggelegd voor de oefening en discipline in leven en studie. 

Ondanks voornoemde scepsis en kritiek merkt Augustinus in positieve zin 
over de wetenschappen op dat ze de overgang ab specie corporum usque ad hu-
manam mentem mogelijk maken.387 Dit is de context waarin we eerder veel-
vuldig sporen van exercitatio mentis aantroffen. Augustinus’ pedagogiek is erop 
gericht om de eigen menselijke geest op de juiste waarde te leren schatten. 
Hij karakteriseert haar enerzijds als verwant met de veritas. Anderzijds her-
kent Augustinus de verstrooidheid doordat de menselijke geest is gericht op 
het stoffelijke en zintuiglijke. Zij is aldus verdeeld in zichzelf en kan hiervan 
genezen en in kracht toenemen door studie. 

Dit leidt ons tot de conclusie dat Augustinus ook in De doctrina christiana 
grote waardering heeft voor de disciplinae, vooral voor taal, logica en arit-
metica. Voortbouwend op de laat-antieke pedagogie van exercitatio mentis 
ontwikkelt Augustinus echter een eigen visie. Hierin heeft niet alleen de 
mentale krachtinspanning van zijn student een plaats. Augustinus benadrukt 
vooral de vormende en genezende uitwerking van de discipline van de 
(Bijbel)studie. Hij was ervan overtuigd dat het doorlopen van dit curriculum 
de student meer receptief zou maken ten opzichte van Gods ordenende 
activiteit. Een speciale rol is hierbij weggelegd voor het gezag. Dit neemt 
in de innerlijke mens de gedaante aan van de nederige magister internus. Het 
congruente spreken van het Woord in de Bijbel initieert als uitwendig teken 
een vormingsproces dat geneest in de heilsgeschiedenis. 

387.  De doctrina christiana II.38.57.
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 De Bijbel is volgens Augustinus een uniek teken waarin God de mens te-
gemoet komt. Leren lezen en verkondigen van de Bijbel is volgens Augustinus 
een oefenschool voor zowel intellectuelen als eenvoudigen. Laat-antieke pe-
dagogie van exercitatio mentis wordt door Augustinus op deze wijze voor-
zien van een nieuwe hermeneutische leessleutel: het spreken van God in de 
geschiedenis door Christus in Bijbel en Kerk. Het hermeneutische proces 
neemt bij hem de gedaante aan van een dialoog tussen enerzijds God die 
door de signa van de Bijbel in de geschiedenis spreekt, en anderzijds de mens 
die antwoordt door leerling van Gods woord te worden. Kenmerkend voor 
Augustinus is de concrete beginsituatie van exercitatio mentis voor de student 
te midden van een gemeenschap. Hij verkiest deze boven abstracte beschou-
wingen. Het startpunt van zijn discours is daarom steeds te vinden in het 
hier en nu: de wereld van de zintuiglijkheid waaronder de taal. God komt de 
student echter tegemoet en handelt congruent aan menselijke zwakheid.

6 denken en doen. deugdbeleving van bijbellezers 
In de reflectie van de veteres over vorming en ontwikkeling waren deug-
den hoofdonderwerpen. In de hoofdstukken II.1.4.3 en II.2.4.2 zagen we 
dat Augustinus aan de deugd temperantia een kernfunctie toekent.388 In het 
navolgende onderzoeken we aan de hand van twee aspecten van deugden 
de wijze waarop hij aan het antieke discours over pedagogie op eigen wijze 
invulling gaf. Het eerste betreft een onderzoek naar de mogelijke stoïsche 
achtergrond van Augustinus’ nadruk op eenheid van denken en doen en de 
rol van exercitatio mentis hierin. Het tweede is het eerdergenoemde thema 
congruitas in zijn relatie tot de training in deugdbeoefening. We verwach-
ten dat studie van de deugden licht kan werpen op Augustinus’ toepassing 
van exercitatio mentis. Deugden bevinden zich immers op het snijvlak van 
transcendentie en (immanente) ethiek. Zij zijn een locus van training en dis-
cipline. Omdat ook Augustinus in een kleurrijke traditie van reflectie over 
deugden staat loont het de moeite om aan de hand van twee voorbeelden te 
onderzoeken hoe Augustinus deze traditie recipieert.

6.1 Eenheid van denken en doen: stoïsche herkomst?
Noch de klassieke deugden, noch de theologale deugden werden in ex-
tenso behandeld in De magistro. Wel wordt in de sluitrede op indirecte wijze 
Augustinus’ visie op deugden verduidelijkt met een citaat. Het onderwerp 

388.  De beata vita II.3 en De ordine II.25-26. 
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van gesprek is de vraag of gebruik van woorden ondergeschikt is aan doce-
ren. In deze samenhang is het doel van de exercitie die hij met Adeodatus 
uitvoert dat hem duidelijk wordt dat kennis een hogere status heeft dan die 
van realia en nomina.389 

Om deze kwestie te verduidelijken geeft Augustinus contrasterende voor-
beelden van de vitia en virtus.390 Het citaat van de Romeinse dichter Persius 
(34-62AD) wijst erop dat Augustinus sympathie had voor het stoïsche 
denken over deugden en hem ook als literaire autoriteit beschouwde. Van 
Persius Flaccus zijn zes Saturae overgeleverd. Hij maakt gebruik van gecom-
pliceerde beeldspraken en uit deze gedichten blijkt ook zijn verwantschap 
met het stoïsche denken.391 
 Augustinus citeert uit de derde Satire. Persius bekritiseert hierin de lui-
heid van de jeugd. Aan de hand van het woord vitium toont Augustinus aan 
dat het woord ondanks de verwerpelijke zaak waarnaar het refereert wel kan 
bijdragen aan de schoonheid van een gedicht. Alle kennis is superieur aan 
haar object. 
 Als Augustinus het tegengestelde, virtus, bespreekt, refereert hij wederom 
aan dezelfde Satire van Persius. Hij stelt dat de cognitioni huius nominis (van 
het woord virtus) niet te prefereren is boven de kennis van de deugd zelf. 
Om zijn bewering kracht bij te zetten herinnert Augustinus aan het beeld 
dat Persius gebruikt over de straf die de tiran Natta moet ondergaan: wel 
de deugden te kunnen aanschouwen, maar ze niet te bezitten. Kennis van 
louter woorden leert ons dus niets, zelfs niet als het om woorden over goede 
zaken zoals deugden gaat. 

‘ … Want ik zie nu al in, dat niet aan de kennis zelve, waarmee 
de beste van alle wetenschappen de ziel drenkt, de schuld gegeven 
moet worden, doch dat men die mensen voor de rampzaligste van 
allen moet houden (gelijk ook Persius, dunk mij, gemeend heeft), 
die door een dusdanige ziekte zijn aangetast, dat zelfs zo’n krachtige 
medicijn er niet meer voor baat. 392 

389.  De magistro IX.26-X.32.
390.  De magistro 9.28.
391.  Persius, The Satires of A. Persius Flaccus. With a Translation and Commentary by J. 

Conington. (Oxford 1893).
392.  De magistro IX.28: Deus hanc auertat amentiam. Iam enim intellego non ipsas cognitiones, 

quibus animum imbuit optima omnium disciplina, esse culpandas, sed eos omnium miserrimos 
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De kwaal die Adeodatus aanduidt is het uiteenvallen van de kennis (van 
de deugden) en het vermogen ze in de praktijk te beleven.393 De medicina 
waarop Augustinus doelt zijn de deugden. 
 Hoewel Augustinus in De magistro niet verder uitwijdt over deugden 
weten we uit zijn De beata vita dat de beleving van matigheid in een ge-
meenschap door Augustinus in verband werd gebracht met de admonitio die 
studenten ontvankelijk maakt voor de summus modus. Deugden zijn daarom 
locus van exercitatio mentis.
 Tegen deze achtergrond weerspiegelt Augustinus’ referentie aan Persius 
zijn dubbelzinnige positie: enerzijds erkent hij zijn faam als dichter door 
deze te citeren. Anderzijds neemt Augustinus als christen stelling door zijn 
uitspraak dat non enim horum auctoritati subiecti sumus in talibus rebus. De enige 
magister is immers de magister in caelis. 

Augustinus’ bron inzake stoïsche ethiek was waarschijnlijk vooral Cicero’s 
De finibus. Hierin bespreekt Cicero in de boeken III en V twee niet geheel 
overeenkomende stoïsche visies op het proces van oikeiosis.394 Deze peda-
gogische notie werd ook wel aangeduid met appropriatie en behoort tot 
het oudste stoïsche gedachtegoed. Cicero gebruikte de woorden conciliatio 
en commendatio om dit proces aan te duiden. De drijvende kracht achter de 
menselijk vorming is de drang tot zelfbehoud. De aantrekkingskracht tot wat 
bijdraagt aan behoud van het zelf in combinatie met de afstoting van wat 
het bedreigt dragen er aan bij dat de zich ontwikkelende mens zich toene-
mend gaat beschouwen als een psychofysisch geheel in verbondenheid met 
de kosmos.395 De mens raakt daardoor in toenemende mate verbonden met 

iudicandos, sicut et Persium iudicasse arbitrior, qui tali morbo affecti sunt, cui nec tanta me-
dicina subueniat.

393.  Persius omschrijft de toestand van de tiran in termen van medische kwalen die zelfs 
leiden tot het verlies van het besef van wat men verloren heeft: sed stupet hic vitio et 
fibris increvit opimum pingue, caret culpa, nescit quid perdat. Satiren III.32-33. 

394.  Zie M. Pohlenz, Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung. (Göttingen 1978) 5de 
ed. 

395.  Zie Chr. Gill, The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought (Oxford 2006); 36-
46; 77-9; 129-34; 145-7; 157-60. Zie met name 38. Voor een bespreking van de no-
tie oikeisis in Cicero’s De finibus, III en V zie N. White. ‘The Basis of Stoic Ethics.’ in: 
Harvard Studies in Classical Philology 83(1979) 143-78, met name 145-6. Voor ana-
lyse van Cicero’s De Finibus 3.20-2. Zie Gill (2006) o.c. 77 en 129-45. Zie ook A. 
Long/D. Sedley, The Hellenistic Philosophers. 2 vols. (Cambridge 1987), met.name vol. 
I, 368; verder B. Inwood/P. Donini ‘Stoic Ethics’ in: K. Algra, A. Barnes, J. Mansveld, 
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de kosmos en zijn wezenlijke zelf: oikeiosis. Hoewel niet expliciet genoemd 
lijkt het gezien Augustinus’ meer dan gewone belangstelling voor pedagogie 
waarschijnlijk dat hij van de basisprincipes van dit stoïsche gedachtegoed op 
de hoogte was. De eenheid van denken en doen die voorwaarde is voor de 
voortgang van het proces van oikeiosis is lijkt ook doel en veronderstelling te 
zijn van de exercitatio mentis. 

Augustinus’ citaat van de stoïsche dichter Persius maakt duidelijk dat sto-
ische auteurs als bron over reflectie over deugden zijn voorkeur hebben. 
Een punt waarin Augustinus afstand nam van de Stoa was de aard van de 
relatie tussen mens en kosmos. Het stoïsche materialisme werd niet door 
Augustinus gedeeld. Zijn magister internus is immers op immateriële wijze 
in de ziel aanwezig. Daarentegen neemt het streven naar de gewenste een-
heid van leven en denken door deugdzaam gedrag een prominente plaats in 
Augustinus’ pedagogie. 

De citaten van Persius Flaccus en de verwijzingen naar Cicero duiden erop 
dat Augustinus zich bij de stoïsche wijsbegeerte heeft georiënteerd omtrent 
de pedagogie rond deugden. Dit maakt het ook aannemelijk dat hij daardoor 
ook kennismaakte met de praktijk van exercitatio mentis. Zo ontwikkelt hij 
tijdens het gesprek met zijn zoon aan de hand van de contrasterende voor-
beelden van bovengenoemde dichter Persius Flaccus een oefening om op 
de eigen visie op het ideaal van de eenheid van denken en doen te kunnen 
reflecteren. Hierin wordt de autoriteit van de dichter gebruikt om zijn eigen 
argumentatie te ondersteunen. Augustinus lijkt indirect kritiek te uiten op 
de heidense literatoren en taalgeleerden die de verlichting door de magister 
internus in de wind sloegen. Toch kan eerdergenoemde eenheid van denken 
en leven niet exclusief op stoïsche wijsbegeerte terug worden gevoerd. Ze 
gaat eerder terug op Socratische wortels en is gemeengoed geworden in de 
discussie over retorica en ethiek. Augustinus heeft sympathie voor het anti-
sofistische wijsgerige discours.396 

M. Schofield (eds.) The Cambridge History of Hellenistic Philosophy (Cambridge 1999) 
675-738; zie ook D. Napier, From the Circular Soul to the Cracked Self: A Genetic 
Historiography of Augustine’s Anthropology from Cassiciacum to the Confessiones. (Zagreb 
2010 diss. VU), m.n. 240-64. 

396.  Deze gedachte is eveneens terug te vinden in het ideaalbeeld van de christelijke 
retor zoals beschreven in het vierde boek van De doctrina christiana.
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6.2 Congruitas van deugden 
Het thema congruitas kwam eerder ter sprake bij de behandeling van 
Augustinus’ therapeutische beeldspraak in De doctrina christiana I.14.13. Gods 
spreken in achtereenvolgens heldere en obscure Schiftpassages vormt het 
belangrijkste ingrediënt van de genezende effecten van de Bijbelstudie. We 
zagen in het voorgaande dat Augustinus ondeugden als ziekte kwalificeert 
en aan deugden therapeutische werking toeschrijft.397 Aangezien Augustinus 
in De doctrina christiana aan de klassieke deugden minder belang lijkt toe te 
kennen, terwijl hij de theologale deugden een prominente plaats geeft, lijkt 
het van belang om hun functie in zijn pedagogie te bestuderen. Deugden 
waren immers ook in zijn vroege werk nauw met exercitatio mentis ver-
weven. Zowel deugden als het fenomeen exercitatio mentis opereren op het 
eerdergenoemde snijvlak tussen transcendent en immanent, van noëtisch en 
esthetisch en van binnen en buiten. Met inachtneming van het voorafgaande 
verdient Augustinus’ behandeling van de theologale deugden in De doctrina 
christiana aandacht in relatie tot ons onderzoekonderwerp exercitatio mentis. 
We richten ons daarom in wat volgt op Augustinus’ bespreking van die 
deugden en hun wisselwerking met het verstaan van de Bijbel. Zo kunnen 
aspecten van Augustinus’ specifieke inkleuring van het fenomeen exercitatio 
mentis oplichten. 

Vijf observaties vragen om onze aandacht. Als eerste signaleren we dat in 
De doctrina christiana Christus zowel arts als voorbeeld van de deugdzame 
mens is: exemplo virtutum eius vitia nostra curantur.398 Het beeld van de klassieke 
wijze is vervangen door de nederige Christus. Mogelijk zijn in verband 
hiermee de klassieke deugden in De doctrina christiana op de achtergrond 
geraakt en concentreert Augustinus zich nu op de theologale deugden. Hij 
omschrijft die deugden als vorm van goddelijke bijstand en minder in ter-
men van menselijke prestatie. Zij voorzien de gelovige christen van fiducia 
en troost te midden van de onzekerheden van het leven, in quem nondum 
videmus habeamus.399 
 Als tweede observatie vermelden we dat Augustinus de christelijke 
deugdbeleving in De doctrina christiana minder formeel behandelt als in De 

397.  De magistro IX.28. 
398.  De doctrina christiana I.14.13.
399.  De doctrina christiana I.15.14: ‘Hij heeft om ons onderweg te vertroosten immers al 

zoveel van Zijn geest gegeven, opdat we in de tegenslagen van dit leven een even 
groot liefdevol vertrouwen stellen in Hem die we nog niet zien.’
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magistro. Hij maakt ze concreet door beleving van geloof, hoop en liefde een 
plaats te geven binnen het gemeenschapsleven van de kerk. We stonden eer-
der stil bij deze passage uit De doctrina christiana waar Augustinus de Paulijnse 
beeldspraak verweeft met de therapeutische beeldspraak.400 Hij vergelijkt 
Gods activiteit in de Kerk met die van een trainer. Augustinus leeft niet in de 
illusie dat deze kerk al de staat van volmaaktheid heeft bereikt. Zij behoeft 
immers training en genezing. De theologale deugden zijn zowel instrument 
als toetssteen in het kerkelijke gemeenschapsleven.

Hoewel Augustinus met de theologale deugd fides iets beoogt te bespreken 
dat de menselijke maat overstijgt, maakt zijn idee van de Kerk als oefenplaats 
duidelijk dat de deugdbeoefening is toegesneden op menselijke maat. Wie 
alle (theologale) deugden in zijn leven integraal beoefent, grijpt dus vooruit 
op het eeuwige leven en heeft de Schrift niet langer nodig. De deugden fides 
en spes zijn verbonden met de heilsgeschiedenis, evenals de Schrift met zijn 
profetieën. Deze verliezen in het eschaton hun functie. Daarom neemt caritas 
een bijzondere plaats in. Daarmee komen we tot ons derde punt. Caritas is 
zowel met de historie als met de eeuwigheid verbonden. 

‘De mens die zich fundeert op geloof, hoop en liefde en daaraan 
onwankelbaar vasthoudt, heeft de Schrift alleen nodig om anderen 
te onderrichten. Daarom leven velen als ze die drie maar hebben 
ook in volstrekte afzondering zonder een exemplaar van de Bijbel. 
Volgens mij is daardoor in hen het woord al vervuld: ‘maar profe-
tieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; 
kennis, zij zal afgedaan hebben.’401 

Augustinus’ stelligheid over het primaat van de volmaakte levenswandel bo-
ven de woorden van de Schrift is opvallend. Er spreekt uit hoezeer hij wilde 
benadrukken dat binnen het christelijke gemeenschapsleven caritas de beslis-
sende toetssteen moet zijn. Wie zo leeft, beleeft de Schrift. 
 De deugdzame mens is een heilige mens die reeds tijdens zijn leven 
vooruitgrijpt op wat na dit leven komt. Monniken en heremieten nemen 

400.  De doctrina christiana I.16.15.
401.  De doctrina christiana I.39.43: Homo itaque fide et spe et caritate subnixus eaque inconcusse 

retinens non indiget scripturis nisi ad alios instruendos. Itaque multi per haec tria etiam in 
solitudine sine codicibus vivunt. Unde in illis arbitror iam impletum esse quod dictum est: sive 
prophetiae evacuabuntur sive linguae cessabunt sive scientia evacuabitur. 
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hierin een belangrijke plaats in. Zij hebben de tijdelijke en uitwendige te-
kens van de Bijbel niet meer nodig en ook profetieën zijn overbodig gewor-
den. De deugdbeoefening is hun instrument om niet langer het Paulijnse 
stukwerk (ea quae sunt ex parte) te zoeken, maar te streven naar het volmaakte 
leven voor zover dit op aarde mogelijk is.402 

Als vierde observatie wijzen we erop dat Augustinus naast de specifieke 
monastieke weg naar heiligheid een meer toegankelijk vormingstraject voor 
christenen ontwierp. Hij richtte zich daarbij echter wel op geletterden, 
toekomstige Bijbeluitleggers en docenten. Voor hen ontwerpt Augustinus 
in De doctrina christiana een passender weg in de vorm van een ladder.403 
Bijbelstudie staat in dienst van de geloofsgemeenschap. Augustinus plaatste 
de tractatio scripturarum na timor en pietas op de derde trede van de ladder.
 De ladder is niet bedoeld als een intellectuele leesoefening. De beoe-
fening van caritas moet hiervoor garant staan. Deze is in het denken van 
Augustinus zowel samenvatting van Gods Bijbelse spreken, als referentiepunt 
van christelijk handelen. Hij stelt immers dat tota proximi sicut etiam nostri 
dilectio referatur in deum.404 Augustinus’ reflectie over de caritas in contrast met 
amore huius saeculi is karakteristiek voor zijn visie op deugden. 
 Het eerste deel van de ladder heeft als doel afscheid te nemen van wat de 
christen in zijn greep kan houden: de res transeuntes. Kennisnemen van ge-
loofsinhoud via Bijbelstudie maakt hier deel van uit en geeft de richting van 
de opgaande beweging aan.405Augustinus vergelijkt deze echter met melk 
voor zuigelingen.406 

‘Welnu, verstandelijk begrip betreft de eeuwige aanschouwing, 
maar het geloof voedt, om zo te zeggen, zijn zuigelingen in de wieg 
van het tijdelijke bestaan met melk. Nu echter ‘wandelen wij in 

402.  1. Kor. 13,10. Zie ook R. Sorabji, Emotion and Peace of mind. From Stoic Agitation to 
Christian Temptation. (Oxford 2000) Hierin stelt Sorabji dat er verwantschappen zijn 
tussen stoïsche oefeningen in de omgang met emoties en praktijken in het vroeg-
monastieke milieu.

403.  De doctrina christiana II.7.9-11.
404.  De doctrina christiana II.7.9.
405.  De doctrina christiana II.9.14: In his enim quae aperte in scripturis posita sunt, inveniuntur 

illa omnia quae continent fidem moresque vivendi, spem scilicet atque caritatem, de quibus 
libro superiore tractavimus. 

406.  1 Kor. 3, 1-2. 
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geloof, niet in aanschouwen.’ Als we niet in geloof wandelen, kun-
nen we het aanschouwen niet bereiken, dat niet voorbijgaat, maar 
voortbestaat wanneer wij via ons gezuiverde verstand vasthouden 
aan de waarheid.’407

Tenslotte signaleren we als vijfde punt Augustinus’ pragmatische omgang 
met de retorica. Het meest pregnant komt dit tot uitdrukking in het la-
ter toegevoegde vierde boek van De doctrina christiana. Augustinus heeft dat 
boek in zijn geheel aan de retorische modus proferendi gewijd. Het dateert 
uit het jaar 426 en is het sluitstuk op de voorgaande boeken over de modus 
inveniendi. 
 Zijn praktische visie op welsprekendheid blijkt uit zijn stelling dat reto-
rische stijl ondergeschikt is aan verkondiging van de Bijbel: minus placeant, 
minus moveant quae dicuntur, vera tamen dicuntur, et iusta…)408 Hiertoe past 
Augustinus zijn criteria voor keuze van retorische stijlen aan. Niet langer 
zijn onderwerp en context bepalend voor stijl en register. Zijn criterium is 
het zieleheil van de luisteraar: ut bona morum diligantur vel devitentur mala.409 
De retorische stijl moet de luisteraar helpen om vanuit woorden tot deugd-
zame activiteit te komen en op deze weg te volharden. (aut si iam id agunt ut 
agant studiosius atque in eo firmiter perseverent)

Het ideaal van de eloquente retor wordt door Augustinus met een woord-
speling getransformeerd tot dat van de biddende retor: pietate magis orationum 
quam oratorum facultate non dubitet, ut orando pro se ac pro illis quos allocuturus 
sit orator antequam dictor.410 Het ideaalbeeld dat Augustinus van de christelijke 
retor schetst (sapienter dicere) is een man van wie woorden en de daden over-
eenkomen, deugdzaam en integer. 

‘Wat betekent het om niet alleen welsprekend maar ook met wijs-
heid te spreken? Wat anders dan in nederige stijl adequate woorden, 

407.  De doctrina christiana II.12.17: Ergo quoniam intellectus in specie sempiterna est, fides vero 
in rerum temporalium quibusdam cunabulis quasi lacte alit parvulos, nunc autem per fidem 
ambulamus, non per speciem, nisi autem per fidem ambulaverimus, ad speciem pervenire 
non possumus quae non transit sed permanet, per intellectum purgatum nobis cohaerentibus 
veritati…

408.  De doctrina christiana IV.14.30.
409.  De doctrina christiana IV.25.55.
410.  De doctrina christiana IV.15.32.
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in de gemengde stijl briljante, en in de grootse stijl hartstochtelijke 
woorden te gebruiken, maar altijd voor ware dingen die gehoord 
behoren te worden? Wie het niet allebei kan, moet met wijsheid 
zeggen wat hij niet welsprekend zeggen kan, liever dan dat hij wel-
sprekend te berde brengt wat hij in dwaasheid beweert.’411

Augustinus stelt niet de woorden maar de daden van de spreker centraal. 
Hierdoor is hij een exemplum voor anderen. Immers, et sit eius quasi copia 
dicendi forma vivendi.412 De luisteraar zal indien dit niet het geval is de spreker 
verwijten: quod mihi praecipis cur ipse non facis?413 Retorische theorie en stijl 
maakt Augustinus ondergeschikt aan de praktijk van deugdzaam leven.414

Deze observaties roepen het beeld op dat Augustinus in zijn denken over taal 
en de pedagogie aan de Bijbel een volwaardige en onderbouwde plaats wil 
geven. Exercitatio mentis wordt daarom als pedagogische techniek ingepast 
en aangepast aan de eisen van zijn christelijk vormingsideaal. Het beeld van 
de klassieke retor maakt plaats voor een biddende predikant. Ethiek waarin 
klassieke deugden centraal staan vervangt hij door een gemeenschapsideaal 
rondom Woord en Sacrament. Het kruis is de sleutel tot het verstaan van de 
tekens: quo signo crucis omnis actio christiana describitur. 

Hoewel niet duidelijk blijkt dat Augustinus De doctrina christiana met dit 
oogmerk heeft geschreven, schetst het werk een vormingsideaal voor de 
eigen christelijke kring. De training in de interpretatie van de Schrift heeft 
daarin een centrale plaats gekregen. Ten opzichte van het discours rond de 
disciplinae en exercitatio mentis valt op dat Augustinus door de beleving van de 
caritas meer dan zijn tijdgenoten nadruk legt op training in gemeenschaps-
leven. Exercitatio mentis is zo oefening in denken èn doen. De oefening in 
het beleven van de theologale deugden zijn niet alleen een prestatie van de 
student, maar door hun congruentie tevens de weg waarlangs God de mens 

411.  De doctrina christiana IV.28.61: Quid est ergo non solum eloquenter verum etiam sapienter 
dicere, nisi verba in summisso genere sufficientia, in temperato splendentia, in grandi vehe-
mentia, veris tamen rebus quas audiri oporteat adhibere? Sed qui utrumque non potest dicat 
sapienter quod non dicit eloquenter potius quam dicat eloquenter quod dicit insipienter. 

412.  De doctrina christiana IV.29.61.
413.  De doctrina christiana IV.27.60.
414.  De doctrina christiana IV.27.60: Multis itaque prosunt dicendo quae non faciunt, sed longe 

pluribus prodessent faciendo quae dicunt.
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tegemoet komt in de gemeenschap. God is dan de eigenlijke pedagoog. 
Augustinus is er immers van overtuigd dat Christus in de gemeenschap die 
de kerk is gevonden kan worden.415

De theologale deugden zijn geen prestatiewedloop, maar een wandeling 
in geloof en nederigheid. Deugden zijn daarom congruent aan het leven 
van de christen. Tegenover het klassieke wijsheidsideaal stelt Augustinus 
een nederig wijsheidsideaal. Wie in verbondenheid met Christus leeft zal 
wijs zijn. Hem zal de supereminentem scientiae caritatem Christi ten deel vallen. 
Augustinus onderbouwt zijn kritiek op geleerden met 1 Kor. 8,1: scientia 
inflat, caritas aedificat.

7. discussie en conclusie

Augustinus’ visie op het gebruik van tekens om te leren is onmiskenbaar 
ambigu. Enerzijds stelt hij dat we niet anders dan met behulp van tekens 
kunnen leren. Anderzijds is Augustinus kritisch over het gebruik van signa 
vanwege hun beperkingen. Woorden en tekens zijn uitwendig, vergankelijk 
en dienen om te doceren. Ze kunnen hun functie alleen vervullen in het 
licht van de inwendige magister internus die reeds aanwezige kennis verlicht. 
Het is daarom belangrijk taal en tekens op de juiste wijze te leren gebruiken: 
in hun aansporende en verwijzende functie. De vraag in de hieraan voor-
afgaande tekststudies was steeds of en hoe exercitatio mentis onderdeel van 
Augustinus’ pedagogische strategie met betrekking tot taal en tekens was. 
Na een verkennend onderzoek naar gebruik en functie van tekens voor de 
pedagogie van exercitatio mentis hebben we hebben ons onderzoek op twee 
verschillende niveaus voortgezet. Op het eerste retorische niveau hebben 
we Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis onderzocht tegen het licht 
van zijn receptie van laat- antiek pedagogisch gedachtegoed: de disciplinae. 
Op het epistemologisch-theologische niveau zijn het de thema’s auctoritas 
en congruitas die licht hebben geworpen op de interactie tussen de ont-
wikkeling van Augustinus’ theologiseren en zijn pedagogische opvattingen. 
Hoewel deze twee niveaus ter wille van de analyse gescheiden zijn, zijn ze 
door het argumentatief- retorische karakter van Augustinus’ schrijfstijl in de 

415.  Augustinus spreekt zich in De doctrina christiana concreet uit over de praktijk van het 
christelijke leven: ‘goede werken doen in Christus en zich met volharding hechten 
aan Hem, hopen op een bestaan in de hemel, de sacramenten niet ontwijden.’ De 
doctrina christiana II.41.62: bene operari in Christo et ei perseveranter inhaerere, sperare 
caelestia, sacramenta non profanare. 
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tekst zelf echter sterk verweven. We zijn geëindigd met een analyse van de 
functie van deugden voor Augustinus’ pedagogie. Vanwege de bijzondere 
status van de caritas als middel tot en criterium voor christelijk leven, behan-
delt Augustinus die deugd als locus voor exercitatio mentis. Het pedagogische 
beeld raakt meer verweven met dat van de therapeut, waardoor Gods con-
gruente handelen sterker naar voren komt.

Gebleken is dat de pluriforme wereld van tekens het objectum materiale is van 
de exercitatio mentis die een aankomend docent moet doorlopen. Wie docent 
wil worden moet immers eerst zelf leren tekens te interpreteren. Augustinus 
laat dit blijken in de retorische opbouw van De doctrina christiana: modus in-
veniendi en modus proferendi. Tevens verbindt hij de centrale begrippen signum 
en res in De doctrina christiana met de notie van uti en frui. Augustinus maakt 
hierdoor de interpretatie van (Bijbelse) taal als onderdeel van de vorming 
geschikt voor toepassing van exercitatio mentis. Taal is zo verbonden met het 
einddoel van het menselijk leven: het genieten van de aanschouwing van 
God in het hiernamaals. We hebben gezien dat Augustinus exercitatio mentis 
steeds ten dienste van dit einddoel toepast. Hij kent in deze reflectie over 
taal een belangrijke taak toe aan Christus: in Hem vallen zowel signum en res 
als uti en frui samen. Augustinus herinterpreteert de klassieke notie van exer-
citatio mentis door deze te herijken: Christus is de leessleutel om alle andere 
signa te kunnen verstaan. 

Op het retorische niveau vielen een viertal aspecten op. Exercitatio mentis 
werd in de tekst van De magistro door Augustinus als pedagogische strate-
gie aangewend in de vorm van oefeningen in geometrie en dialectiek. Ten 
tweede zagen we hoe Augustinus er uitleg over geeft aan zijn gesprekspart-
ner. Hij beschouwde exercitatio mentis en de uitleg erover klaarblijkelijk als 
een normaal onderdeel van het vormingstraject. Onze derde observatie geldt 
Augustinus’ reflectie op de laat-antieke traditie van de disciplinae. Hoewel 
zijn waardering hiervoor boven twijfel verheven is, was het kennelijk niet 
vanzelfsprekend de hiermee verbonden exercitatio mentis bij het doorlopen 
van de ordo studiorum ook aan Bijbellezers te adviseren. Augustinus legiti-
meerde het juiste gebruik ervan in De doctrina christiana met het Bijbelse 
spolia-motief. Tenslotte wezen we erop dat Augustinus niet alles leek te ver-
wachten van onderwijs in taal en retorica. Evenals in andere dialogen maakt 
Augustinus gebruik van de retorische figuur oratio perpetua om zonder on-
derbreking uitleg te geven over de beperkte mogelijkheden van het gebruik 
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van tekens in het onderwijs en om het absolute gezag van de magister internus 
te intensiveren. 

Concluderend kunnen we stellen dat Augustinus een evenwichtige toepas-
sing van exercitatio mentis nastreeft. We hebben gezien dat hij ontvankelijk 
was voor de bestaande pedagogische traditie, maar deze niet ongewijzigd 
kopieerde. Enerzijds past hij aspecten van de praktijk van exercitatio mentis op 
pragmatische wijze toe in zijn betoog, anderzijds plaatst hij kanttekeningen 
bij het gebruik van taal en tekens in het onderwijs. Hij maakt exercitatio men-
tis dienstbaar aan zijn pedagogische ideaal van bescheidenheid en integriteit. 
Het effect hiervan is dat zijn vernieuwende boodschap over de functie van 
de magister internus bij het leren verstaan van taal en tekens met meer effect 
wordt uitgedragen in zijn sluitrede. 

Wanneer we ons op het epistemologisch-theologische niveau richten stoten 
we op Augustinus’ reflectie over de voorwaarden en mogelijkheden voor 
Godskennis en de functie van exercitatio mentis hierin. We onderzochten 
daartoe de thema’s auctoritas en congruitas. Augustinus’ omgang met gezag 
en autoriteit kan licht werpen op de vraag naar zijn visie op pedagogiek en 
exercitatio mentis. Niet langer zijn grote literatoren als Cicero voor Augustinus 
als enige gezaghebbend. Wel tracht Augustinus zijn beoogde lezerspubliek 
aan te spreken met een verhandeling over taal en tekens. In afwijking met 
zijn heidense tijdgenoten kent hij echter het belangrijkste gezag toe aan de 
Bijbel en vooral aan Paulus. Dit gezag strekt zich niet alleen uit tot de gods-
dienst. Het gezag van Paulus strekt zich in de visie van Augustinus ook uit 
tot woorden en taal. Het meest fundamentele gezag is de magister internus die 
Christus is. Hoewel Augustinus zich in pedagogisch opzicht conformeert 
aan de gangbare praktijk van exercitatio mentis, modificeert hij deze om het 
inzicht dat vernieuwend is ten opzichte van hem omringende pedagogen 
over te kunnen dragen: dat Christus als magister internus de enige en eigen-
lijke nederige pedagoog is. Hij contrasteert Hem met de ijdelheid van de 
magistri in terris.
 Een tweede opvallend aspect van Augustinus’ denken is de congruitas van 
Gods Bijbelse spreken en heilshandelen aan de verzwakte mensheid en in-
dividuele gelovige. Congruitas betreft dan vooral Gods (afdalende) relatie 
tot mens en gemeenschap. Waar deze in zijn latere werk expliciet de vorm 
aanneemt van reflectie over genade wordt het beeld in De doctrina christiana 
vooral bepaald door de exercitatio mentis. In de Bijbelstudie is God via de 
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woorden zowel pedagoog als arts.416 Om de effecten van deze Bijbelse vor-
ming toe te lichten maakt Augustinus gebruik van medische beeldspraken. 
Hij vergelijkt de discipline van de Bijbelstudie met een genezingsproces. 
Uit Augustinus’ therapeutische beeldspraak in De doctrina christiana spreekt 
zijn bekommernis om het thema van de humilitas. Augustinus accentueert in 
zijn uitwerking van het thema congruitas Gods uitnodigende werkzaamheid 
in het vormingsproces. De kerkelijke gemeenschap die ondergedompeld is 
in de historie is daarom voor Augustinus de plaats waar effectieve genezing 
en exercitatio mentis plaatsvinden. Interpretatie en uitleg van de Bijbel is het 
middel en de weg erheen. Exercitatio mentis heeft in deze pedagogie een 
plaats, en is meer dan bij de voorgangers van Augustinus gericht op oefening 
in het leven in gemeenschap. 
 Ten derde valt op te merken dat Augustinus in zijn reflectie op de discipli-
nae en hun functie als exercitatio mentis positief is over hun bijdrage. Hij waar-
schuwt echter tegen hoogmoed die hij onder geleerden aantreft. Overigens 
neemt Augustinus een gematigd positief standpunt in over het nut van de dis-
ciplinae en hun curriculum dat per corpora ad incorporalia voert. De pedagogie van 
exercitatio mentis wordt door Augustinus op het epistemologisch-theologische 
niveau vooral verbonden met bovengenoemde ordo studiorum. Deze maakt de 
student meer ontvankelijk voor Gods spreken en heilshandelen. Augustinus 
maakt de studie ervan echter ondergeschikt aan de studie van de Bijbel. 
 Deze observaties wijzen erop dat in De magistro het accent van de exer-
citatio mentis lag bij het aanleren van een juiste omgang met taal en tekens. 
Inkeer tot de magister internus is daartoe noodzakelijk. Taal heeft hierin een 
functie als oefenmateriaal en als admonitio. Exercitatio mentis heeft training in 
de omgang met de taal en de opgang van sensibel naar intelligibel als doel. 
Door in bepaalde geschriften terughoudend te zijn in een expliciet beroep 
op christelijk geloofsgoed kon Augustinus zich beter richten op zijn doel-
groep: gevormde intellectuelen. We zagen eerder in De beata vita en De ordine 
dat Augustinus koos voor de combinatie van protreptische retorische stijl en 
exercitatio mentis. Wel zagen we dat Augustinus ondanks zijn waardering voor 
de positieve bijdrage van de training in de disciplinae het accent vooral op 

416.  Deze waarnemingen ondersteunen de Carol Harrison’s these over eenheid in het 
(vroege) werk van Augustinus met betrekking tot genadeleer. Exercitatio mentis im-
plicert bij Augustinus de wederkerigheid van de pedagogische relatie tussen God en 
mens als onderdeel van een vormingsideaal. Augustinus typeert deze relatie met be-
hulp van de therapeutische beeldspraak zonder deze te herformuleren in (Paulijnse) 
termen van gratia. 
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de effectiviteit van Gods handelen en spreken in het vormingsproces heeft 
gelegd.
 In De doctrina christiana past Augustinus zijn pedagogische strategie aan 
door het startpunt op pragmatische wijze te verleggen naar de (individuele) 
uitgangssituatie van de student die opgeleid wil worden tot christelijk retor 
en predikant. Zijn theologische reflectie is dus ondergeschikt aan de prakti-
sche noden van de gemeenschap. Datzelfde geldt voor exercitatio mentis. De 
hoogmoed en de ijdelheid die het gevolg zijn van een overwaardering van 
de theorie van taal en tekens leiden tot een perversie van het streven naar 
zelfkennis. Dat Augustinus kritisch staat tegenover het taal- en retorica- on-
derwijs van zijn tijdgenoten is conform deze overtuiging.

Als laatste stonden we stil bij de functie van deugden in exercitatio mentis en 
Augustinus’ receptie van het stoïsche discours over deugden. Hij hecht groot 
belang aan eenheid tussen uiterlijk en innerlijk, van leven en denken. Over 
dit onderwerp in gesprek met zijn zoon Adeodatus citeert Augustinus de 
stoïsch beïnvloedde dichter Persius. Augustinus wil aantonen dat het ken-
nen van de deugden tevens het handelen volgens de deugden impliceert. 
Augustinus wendt de autoriteit van Persius Flaccus aan om zijn eigen reflec-
tie op eenheid van denken en handelen te ondersteunen. Michel Foucault 
en Pierre Hadot wezen erop dat exercitatio mentis een normaal onderdeel was 
van de stoïsche reflectie over vorming en praktische ethiek.417 Augustinus’ 
beroep op de als stoïsch bekend staande dichter suggereert daarom dat hij in 
zijn reflectie over deugdbeoefening schatplichtig was aan stoïsche auteurs. 
De eerder genoemde belangstelling voor eenheid van denken en leven is 
een belangrijk item binnen de stoïsche pedagogische traditie. Juist in een 
pedagogische context waarin gestreefd wordt naar eenheid en integriteit 
hebben we gezien dat Augustinus aspecten van de praktijk van exercitatio 
mentis toepast en aanpast. 

In vergelijking met De magistro valt op dat Augustinus in De doctrina christiana 
in toenemende mate de topoi die hij aan het wijsgerige discours had ontleend, 
aanpaste en verving door meer expliciete christelijke alternatieven. Christus 

417.  M. Foucault, The History of Sexuality. Vol. III: The care of the Self, transl. Histoire de 
la sexualité III. Le souci de soi. (Paris 1984); P. Hadot, ‘Überlegungen zum Begriff 
der ‘Selbstkultur.’ in: D. Ewald/B. Waldenfels, Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults 
Denken. (Frankfurt 1991) 219-28; P. Hadot, Exercises spirituels et philosophie antique. 
(Paris 1987) transl. M. Chase: Philosophy as a Way of Life. (Oxford 1995). 
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verving het klassieke beeld van de sapiens als exemplum van deugdzaam leven. 
Klassieke deugden werden overwegend door theologale deugden vervan-
gen. Caritas neemt in toenemende mate een bijzondere plaats in omdat zij 
gericht is op het praktische leven als kerkelijke gemeenschap. De ladder naar 
volmaaktheid die Augustinus ontwerpt is in vergelijking met de bestaande 
monastieke ladders meer toegespitst op een leven in gemeenschap, waarbij 
de tractatio scripturarum een sleutelfunctie heeft in zijn pedagogie. Het ideaal 
van de wellevende prediker vervangt het oude ideaal van de welsprekende 
retor. Hetzelfde lijkt te gelden voor zijn pedagogie en toepassing van exerci-
tatio mentis. Deze werd door Augustinus geïntegreerd in zijn vormingsideaal 
waarin de Bijbel de centrale plaats inneemt. Door nadruk te leggen op caritas 
als theologale deugd en als hermeneutisch criterium kan zij locus en instru-
ment voor exercitatio mentis zijn waarin God de eigenlijke pedagoog is.

Op grond van het bovenstaande kunnen we een tweetal conclusies trekken. 
Ten eerste dat sporen van de praktijk van exercitatio mentis in De magistro en 
De doctrina christiana terug zijn te vinden in Augustinus’ retorica en theolo-
gie. Zij zijn in brede zin verweven met zijn visie op pedagogie. Augustinus 
dacht en handelde zo conform de gangbare onderwijstraditie. In De magistro 
en De doctrina christiana spitst hij zijn betoog vooral toe op taal. Het valt op 
dat Augustinus kritisch staat tegenover het gangbare taal- en retorica onder-
wijs. Hij kent minder belang toe aan de theoretische regels en zijn oriëntatie 
is vooral pragmatisch. 

Ten tweede wijze we erop dat in De doctrina christiana vorming, en daarom 
ook exercitatio mentis ondergeschikt is aan het verstaan van de Bijbel. In De 
magistro voert Augustinus een kenkritische discussie over tekens waarin de 
Bijbel echter nauwelijks expliciet besproken wordt. De disciplinae zijn in 
deze verhandeling minder aan de Bijbel gebonden. Augustinus is in zijn toe-
passing van exercitatio mentis grotendeels georiënteerd op de gangbare klas-
sieke pedagogie. De thema’s humilitas en auctoritas zijn de meest opvallende 
aspecten waarin Augustinus zich wezenlijk onderscheidt van het wijsgerige 
discours waaraan hij deelnam. In De doctrina christiana is het vooral de Bijbel 
en de hermeneutisch normerende deugd caritas waarin hij opvallend afwijkt 
van zijn heidense intellectuele tijdgenoten. 

Wanneer we zoals in eerdere hoofdstukken terugkeren naar de werkdefini-
tie van exercitatio mentis die door Lewis Ayres werd overgenomen van John 
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Cavadini in zijn artikel over De Trinitate vallen de volgende zaken op.418 Ten 
eerste stelt Lewis Ayres dat exercitatio mentis een toenemende innerlijkheid 
en vrijheid van beelden nastreeft. We hebben in het voorgaande gezien dat 
Augustinus zowel in De magistro als in De doctrina christiana gebruik van te-
kens in het vormingsproces onontkoombaar acht. Zij dragen na interpretatie 
bij aan de vorming van gedachten en beelden. In beide geschriften maakt 
hij echter ook kanttekeningen bij het gebruik van woorden en tekens. Hij 
erkent de beperkingen in het gebruik ervan en maakt duidelijk dat een juist 
gebruik van tekens niet stokt in de uitwendige vorm ervan, maar doordringt 
tot datgene waarnaar zij verwijzen. (res) In De magistro heeft de magister in-
ternus hierin een belangrijke functie en voltrekt dit proces zich in een be-
weging van buiten naar binnen. In De doctrina christiana maakt Augustinus 
duidelijk dat de woorden van de Bijbel (uitwendige tekens) geïnterpreteerd 
moeten worden. Hoewel Augustinus onderkent dat dit proces noodzake-
lijk zijn beginpunt heeft in de uitwendigheid, zorgen de caritas (universeel 
hermeneutisch criterium) en de eerdergenoemde congruentie van Gods 
spreken en handelen ervoor dat studie van de Bijbel een oefening wordt die 
zijn eindpunt heeft in de innerlijkheid. Augustinus lijkt daarom, meer dan 
Lewis Ayres suggereert, de noodzaak van gebruik van uitwendige tekens als 
objectum materiale voor de exercitatio mentis te benadrukken. 

Als tweede heeft onze lezing van De magistro laten zien dat Augustinus aan-
toonbaar is beïnvloed door stoïsch gedachtegoed, wanneer hij met betrek-
king tot de deugden zijn ideaal van eenheid van denken en handelen uiteen-
zet. In De doctrina christiana weerklinkt dit ideaal vooral in het vierde boek 
waar de christelijke orator niet alleen beoordeeld wordt op zijn woorden, 
maar vooral ook in zijn daden. Op grond hiervan kan Cavadini’s verwijzing 
naar de neoplatoonse achtergrond van exercitatio mentis worden genuanceerd 
met de aanvulling dat de stoïsche invloed evenzeer aantoonbaar is. 

In de hieraan voorafgaande hoofdstukken stonden de thema’s van het ge-
lukkige leven, de kosmische ordo en de ordo studiorum, het zelf en de ratio 

418.  L. Ayres, ‘The Christological Context of the De Trinitate XIII’ in: Augustinian Studies 
29(1998) 111-39, m.n. 114, ‘a training in modes of thinking increasingly interi-
or, and increasingly free from images, a gradual intellectual movement from the 
material to the immaterial, fundamentally Neoplatonic in character’. Zie ook J. 
Cavadini, ‘The Structure and Intention of Augustine’s De Trinitate’ in: Theological 
Studies 23(1992) 103.23, met name 104-5. 
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centraal. In De magistro en De doctrina christiana waren tekens en vooral taal 
het onderwerp van reflectie. 
 Tegen de achtergrond van onze bevindingen daar komen we tot de vol-
gende observaties. Ten eerste is gebleken dat taal voor Augustinus het objec-
tum materiale is voor exercitatio mentis. Hierboven zagen we dat sporen van 
de pedagogie van exercitatio mentis vooral terug te vinden waren in pedago-
gische contexten waarin de overgang van immanent naar transcendent, van 
buiten naar binnen en van tijdelijk naar eeuwig onderwerp van gesprek is. 
Augustinus kent dezelfde ambiguïteit ten opzichte van taal, maar ontwerpt 
in zijn De doctrina christiana een vormingstraject waarin door de uitwendige 
woorden van de Bijbel het Woord spreekt en doceert. 
 Ten tweede zagen we dat Augustinus exercitatio mentis met grote retori-
sche virtuositeit in zijn betoog toepast. Hij verwerkt het principe van exer-
citatio mentis in therapeutische metaforen en in geometrische en dialectische 
oefeningen. Tevens geeft hij blijk van groot pedagogisch inzicht door gere-
geld uitleg te geven over de gevolgde pedagogische strategie. Hierin staat 
Augustinus op de schouders van de retorische traditie die hij kende door 
studie en literatuur. Augustinus onderscheidt zich van zijn heidense tijd- en 
vakgenoten door aan het bekende discours o.a. de aspecten auctoritas, de 
magister internus en Gods spreken in de Bijbel toe te voegen.

Als derde wijzen we erop dat De magistro met De beata vita, Soliloquia, De 
ordine en De quantitate animae een retorische protreptische agenda gemeen-
schappelijk heeft. Dit geldt niet voor De doctrina christiana. Vanwege het 
onderwerp ervan is dit een boek dat grotendeels bestemd is voor intern 
gebruik: de opleiding van christelijke retoren of predikanten. 
 Ten vierde signaleren we dat Augustinus kritisch is op zijn collega-do-
centen in de retorica en op het taalonderwijs in het algemeen. Toch onder-
kent hij dat we niet zonder kunnen. Daarom kunnen we zowel De magistro 
als De doctrina christiana beschouwen als Augustinus’ pogingen om te komen 
tot een rationele en theologische onderbouwing van zijn visie op pedagogie 
van de taal. Vergeleken met De magistro treffen we in De doctrina christiana een 
meer volgroeide theologie van het Woord aan waarin de deugdbeoefening 
door het gemeenschapsleven een centrale plaats inneemt.

Samenvattend concluderen we dat exercitatio mentis door Augustinus is 
gemodificeerd tot een proces waarin God tot de mensheid spreekt door 
Schrift met behulp van de bijbehorende specifieke pedagogie. Hier maken 
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therapeutische beeldspraken, humilitas, de auctoritas van Christus en de ker-
kelijke gemeenschap deel van uit. De beleving van de caritas is de norm 
voor zowel Schriftuitleg als het praktische leven. Omdat caritas ook aan God 
refereert als einddoel, is de beleving van deze theologale deugd tevens de 
wijze waarop Gods leiding en begeleiding in de gemeenschap ervaarbaar is. 
Hoewel aan Gods werkzaamheid in De magistro en in De doctrina christiana 
geen verdere uitleg wordt gegeven in theologische termen zoals gratia, be-
schrijft Augustinus wel een vormingstraject waarin mensen leerling zijn van 
het Woord. Hij laat zich hiermee kennen als een bezielde pedagoog, maar 
tevens als een retorische pedagoog. 
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Deel III 
CONCLUSIE: ONTWIKKELINGSLIJNEN VAN EXERCITATIO 
MENTIS IN AUGUSTINUS’ VROEGE WERK

1. inleiding

In zijn algemeenheid valt op dat in Augustinus’ vroege werk het onder-
scheid tussen wijsbegeerte en godsdienst niet van wezenlijke betekenis is. 
De wijze waarop hij godsdienstige thema’s behandelt verschilt doorgaans 
niet essentieel van de wijze waarop hij thema’s bespreekt die wij nu eerder 
tot de wijsbegeerte zouden rekenen. Voorbeelden hiervan zijn onder meer 
vita beata, zelfkennis en identiteit. Voor Augustinus was het streven naar wijs-
heid dermate belangrijk dat het niet zonder consequenties kon blijven voor 
zijn denken en leven. In deze specifieke brede betekenis was Augustinus een 
leidsman die zijn gesprekspartners en lezers wilde inwijden in de wijsheid.
 
We hebben in de voorafgaande hoofdstukken gezien dat dit gevolgen had 
voor zijn denken als pedagoog en voor zijn toepassing van exercitatio mentis. 
Sinds hij de libri platonicorum gelezen had was hem duidelijk geworden dat 
hij zijn geluk niet langer moest zoeken in de verstrooiing van de materiële 
wereld. Hij richtte zich op de innerlijkheid waar hij in toenemende mate 
de helende werking van eenheid kon ervaren. Hij ging deze invloed gro-
tendeels ervaren als Gods heilshandelen aan de mensheid als collectief en 
aan hemzelf als individu. Augustinus was ook kritisch over de arrogantie 
en hoogmoed die hij soms aantrof bij geleerden en wijsgeren. Deze kritiek 
hangt samen met zijn evaluatie van uitwendige dialoog en het gebruik van 
taal. Wie deze overwaardeert kan gemakkelijk de tekens en woorden aanzien 
voor het einddoel. Augustinus beschouwt ze echter als (oefen)-instrument. 
Ook astrologie en denkbeelden die verwant waren aan vormen van veelgo-
dendom en een materialistische kosmologie (Stoa!) konden geregeld op zijn 
kritisch oordeel rekenen. 

Het omgekeerde is echter ook het geval: in zijn vroege werk streeft 
Augustinus er steeds naar om een redelijke onderbouwing te geven voor 
het christendom als vera philosophia. Augustinus ontleent daarbij gedachten 
en argumentaties aan stoïsche en neoplatoonse auteurs. Hij maakt er op ta-
melijk pragmatische wijze gebruik van wanneer het nuttig is voor zijn eigen 
discours. Het accent ligt in Augustinus’ argumentaties echter in toenemende 
mate op het bewijs van het bestaan van een onstoffelijke menselijke ziel. Hij 
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maakt daarvoor gebruik van concepten in de eigen ziel die kenbaar zijn, 
zoals wijsheid, geluk en deugd.
 In de hieraan voorafgaande hoofdstukken hebben we met behulp van 
de deelthema’s vita beata, ordo en providentia, zelfkennis en taal, Augustinus’ 
reflectie op pedagogie en van exercitatio mentis in het bijzonder kunnen be-
lichten. 

2. bronnen

Hiertoe hebben we geschriften uit de Cassiciacum-periode en de periode 
erna als studieobject gekozen. In De ordine belicht Augustinus vooral de 
relatie tussen de ordo studiorum, de goddelijke ordo en exercitatio mentis. De be-
tekenis van het streven naar vita beata en de beoefening van matigheid in de 
pedagogische weg die Augustinus voor ogen stond, waren redenen om De 
beata vita op te nemen onder de bronteksten voor dit onderzoek. Zijn reflec-
tie op zelf en zelfkennis en de functie van exercitatio mentis hierin hebben we 
onderzocht door studie van zijn Soliloquia, De immortalitate animae en van De 
quantitate animae. Deze laatste geschriften dateren van de periode rond zijn 
doop. Augustinus’ professionele achtergrond in het retorica- onderwijs en 
zijn kritiek op de uitwendige dialoog gaf ons een reden om de relatie tussen 
taal en exercitatio mentis te onderzoeken door studie van De magistro en De 
doctrina christiana. De latere ontstaansdatum van het laatste geschrift helpt om 
enig zicht te krijgen op de (chronologische) ontwikkeling van Augustinus’ 
denken over pedagogie en taal en van de Bijbel in het bijzonder. 

Om in kaart te kunnen brengen op welke wijze Augustinus’ de pedagogi-
sche gebruiken en gewoonten van zijn tijd recipieerde, hebben we boven-
genoemde teksten steeds gelezen tegen de achtergrond van teksten waarvan 
we weten of vermoeden dat zij zijn denken hebben gevormd. Het betreft 
auteurs waarvan we hebben geconstateerd dat ze door Augustinus instem-
mend of afwijzend werden geciteerd, zoals bijvoorbeeld Plato, Cicero en 
Plotinus. Het zijn ook geschriften die meer specifiek betrekking hebben op 
de studie van taal en retorica en de disciplinae. Leidraad bij deze keuze waren 
de aanwijzingen die Augustinus hierover zelf gaf in zijn teksten. We hebben 
ons ook laten leiden door studies die aspecten van Augustinus’ receptie van 
de klassieke en laat-antieke traditie beschrijven. 

Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het werk van pioniers zo-
als Michel Foucault, Charles Taylor, Pierre Hadot, Richard Sorabji, Martha 
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Nussbaum en Brian Stock. Hun werk hielp om meer inzicht te krijgen in 
pedagogische aspecten van het antieke en laat-antieke denken, waaronder 
exercitatio mentis. Het accent in ons onderzoek lag echter steeds op close-
reading van Augustinus’ teksten. 

3. doel

Het doel van ons onderzoek is licht te werpen op de ontwikkeling van 
Augustinus’ pedagogie. We hebben daarbij in het bijzonder exercitatio mentis 
bestudeerd, omdat Augustinus’ veranderende toepassing ervan de tendensen 
van zijn ontwikkelingsgang reflecteert. Hierbij zijn we vooral geïnteresseerd 
in de interactie tussen Augustinus’ denken en dat van zijn intellectuele om-
geving. 

In het inleidende hoofdstuk van deze studie hebben we met Lewis Ayres 
en John Cavadini exercitatio mentis omschreven als ‘een training in denken 
die toenemend inwendig en toenemend vrij van beelden is; een geleidelijke 
intellectuele beweging van materieel naar immaterieel die in de grond neo-
platoons van karakter is.’419 

Literatuur en onderzoek naar exercitatio mentis spitste zich tot op heden gro-
tendeels toe op Augustinus’ latere werken zoals Confessiones en De Trinitate. 
We hebben voor onze studie specifiek zijn vroege werk als studieobject 
gekozen omdat we verwachten juist in deze periode dat Augustinus’ levens-
oriëntatie aan grote veranderingen onderhevig was te kunnen zien op welke 
manier hij zelf aspecten van de pedagogische traditie recipieerde. Studie naar 
het voorkomen van exercitatio mentis in een werk van later datum zoals De 
doctrina christiana maakte het mogelijk aspecten van de ontwikkeling van 
Augustinus’ denken over pedagogie en exercitatio mentis belichten.

Doel van het onderzoek is om meer dan tot nu gebeurde op gedetailleerde 
wijze voorkomen en toepassing van exercitatio mentis te onderzoeken. We zijn 
daarbij op bijzondere wijze geïnteresseerd in Augustinus’ eigen inkleuring 

419.  L. Ayres, ‘The Christological Context of the De Trinitate XIII’ in: Augustinian Studies 
29(1998), 111-39, met name 114, ‘a training in modes of thinking increasingly 
interior, and increasingly free from images, a gradual intellectual movement from 
the material to the immaterial, fundamentally Neoplatonic in character.’ Zie ook 
J. Cavadini, ‘The Structure and Intention of Augustine’s De Trinitate’ in: Theological 
Studies 23(1992) 103.23, met name 104-5. 
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van deze laat-antieke pedagogische praktijk. Daartoe hebben we bovenge-
noemde teksten onderzocht door close-reading tegen de achtergrond van de 
pedagogische praktijk zoals verwoord door stoïsche en neoplatoonse au-
teurs. We hebben daarbij steeds aan het einde van ieder hoofdstuk eerder-
genoemde omschrijving van exercitatio mentis door John Cavadini en Lewis 
Ayres geëvalueerd.

4. middelen

De onderzoeksmethode die we hebben gevolgd is vooral close-reading van 
Augustinus’ teksten. Daarbij hebben we vooral gelet op Augustinus’ toepas-
sing van exercitatio mentis en op de context waarin hij gebruik maakt van 
deze pedagogie. Aandachtspunt was daarbij steeds welke de aanpassingen en 
wijzigingen waren die Augustinus aanbracht om exercitatio mentis geschikt 
te maken voor zijn eigen (onderwijs)doeleinden. We hebben tevens onder-
zocht op welke wijze zich dit verhoudt tot de ontwikkeling die Augustinus 
persoonlijk doormaakte. Hij groeide immers zelf uit van een zoeker tot een 
herder die als bisschop een gids voor anderen was. 

Vanwege Augustinus’ achtergrond als professor in de retorica zijn we bij-
zonder geïnteresseerd in de functie van exercitatio mentis in zijn retorische 
strategie. Daartoe hebben we een tweevoudige analyse uitgevoerd. Hierbij 
hebben we een onderscheid aangebracht tussen analyse van het retorische 
niveau en van het epistemologisch-theologische niveau. In de retorische 
laag ontvouwt Augustinus zijn argumentatie en vindt een hermeneutische 
interactie tussen Augustinus en de lezer plaats. In de epistemologisch-theo-
logische laag vindt reflectie plaats over mogelijkheid en voorwaarden om 
Godskennis te verwerven. Het doel hiervan was niet in de eerste plaats 
overdracht van kennis. Deze reflectie heeft als doel een transformatie in de 
ziel van de lezer te bewerkstelligen. De functie van exercitatio mentis hierin is 
onderwerp van ons onderzoek. Daarnaast hebben we steeds interesse gehad 
voor de relatie tussen de twee niveaus die in de tekst van Augustinus veelal 
verweven zijn. 

5. augustinus’ receptie van exercitatio mentis

Om zicht te krijgen op Augustinus’ eigen pedagogische inbreng bij zijn 
toepassing van exercitatio mentis vatten we de resultaten van de close-reading 
kort samen om vervolgens een karakteristiek te geven van de wijze waarop 
hij exercitatio mentis van een eigen invulling voorzag. 
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5.1 De ordine 
In De ordine zagen we dat Augustinus exercitatio mentis op het retorische ni-
veau vooral met een protreptische doelstelling voor ogen toepaste. Hieruit 
blijkt zijn vakmanschap in de retorica, maar ook zijn pedagogische bevlo-
genheid. Het doel dat hij nastreefde was de lezer ervan te overtuigen dat het 
christendom de vera philosophia is. Exercitatio mentis heeft hierin de functie 
om door herhaalde oefeningen in verschillende vormen de lezer niet alleen 
intellectueel te overtuigen, maar tevens een daadwerkelijke verandering in 
leefwijze tot stand te brengen.

Over de wijze waarop Augustinus deze oefeningen opneemt in zijn retorica 
zijn een aantal opmerkingen te maken. Ten eerste accentueert Augustinus 
de rol van de auctoritas van het geloof ten opzichte van de rede. Hij blijft 
echter de studie van de wetenschappen als een positieve bijdrage aan het 
vormingsproces waarderen. Als tweede signaleerden we Augustinus’ gebruik 
van eigen biografisch materiaal als oefening om de werking van de providen-
tia in het eigen leven te leren zien. Dit wijst op de cruciale betekenis van 
het protreptrische genre voor Augustinus als schrijver. Als derde wijze we op 
de centrale functie van gemeenschap in zijn toepassing van exercitatio mentis. 
De gemeenschap is immers de context waarin de student zich oefent in de 
beleving van temperantia en amicitia.

Onderzoek naar exercitatio mentis in de epistemologisch-theologische laag 
van de tekst leverde drie observaties op. Als eerste noemen we dat Augustinus 
in navolging van de veteres aan de disciplinae een belangrijke functie toe-
kende in de training van het intellect. Hij voegde er echter een alternatieve 
vorm van oefening aan toe: de dagelijkse praktijk van het christelijk leven. 
Nederigheid en matigheid zijn hierin belangrijke thema’s. Als tweede wij-
zen we erop dat de ordo studiorum die Augustinus ontwerpt niet op het in-
dividu is gericht, maar functioneert in een gemeenschapsideaal. Het betreft 
hier echter in eerste aanleg geen exclusief christelijk gemeenschapsideaal. 
De bevlogenheid voor leven en studie in dienst van de wijsheid brengen 
Augustinus en zijn gesprekspartners die verschillende levensovertuigingen 
zijn toegedaan samen in een dialoog. 

Augustinus’ keuze voor de klassieke deugden temperantia en amicitia als ethi-
sche criteria steunen onze conclusie dat De ordine als een protreptisch ge-
schrift beschouwd moet worden. Door van deze klassieke termen gebruik 
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te maken kon Augustinus immers gemakkelijk aansluiting vinden bij het 
gedachtegoed van de door hem beoogde lezerskring. Deze bestond uit in-
tellectuelen die in wijsgerige thema’s geïnteresseerd waren. Ondanks het 
belang dat Augustinus hechtte aan intellectuele training opent hij het per-
spectief op volmaaktheid voor niet-intellectuelen zoals Monnica door de 
introductie van een laagdrempelig alternatief in de vorm van de weg van 
het geloof. Tenslotte signaleren we dat Augustinus’ visie op de studie van de 
disciplinae gestructureerd is volgens het principe per corporalia ad incorporalia. 
We hebben gezien dat muziek en taal hierin een scharnierfunctie hebben 
in de opgang van sensibel naar transcendent. In afwijking met neoplatoonse 
denkers formuleert Augustinus echter steeds het beginpunt van zijn exercita-
tio mentis in termen en ideeën die voor de student concreet en waarneem-
baar zijn. 

We trachten te komen tot formulering van enkele conclusies over Augustinus’ 
receptie van de pedagogie van exercitatio mentis. Allereerst valt op dat zijn 
retorische en theologische argumentaties nauw verweven zijn. Retorica is 
daarbij steeds dienstbaar aan de inhoudelijke argumentatie. Als tweede za-
gen we dat Augustinus in de oefening om providentia in het eigen leven 
waar te nemen exercitatio mentis toepaste in de context van het protreptische 
genre. Het doel dat hem voor ogen staat is om de gesprekspartners in te lei-
den in de concrete praktijk van een leven dat aan de wijsheid is toegewijd. 
Hiertoe is het nodig een conversio te bewerkstelligen. Uitwendige ordening 
(deugdbeoefening en ordo studiorum) gaat over in waarneming en ervaring 
van inwendige ordening. Deze brengt de student tot een toenemend be-
wustzijn van Gods kosmische ordo. Ten derde wijzen we erop dat Augustinus 
exercitatio mentis vooral ten behoeve van gemeenschapsvorming aanwendt. 
Temperantia en amicitia zijn klassieke deugden die in het dagelijks leven func-
tioneren. Augustinus voegt hieraan een dimensie toe door via het geloof 
ongeschoolden uitzicht te bieden op de opgang van de ziel. Nederigheid 
en bescheidenheid zijn Augustinus’ favoriete connotaties van wijsheid. Als 
vierde hebben we gezien dat het laatste voor Augustinus geen belemmering 
vormt om in zijn exposé aan de training van het intellect veel aandacht te 
besteden. Mogelijk hangt dit samen met de lezersgroep die hij beoogde te 
bereiken: de kring van voormalige collega’s en geestverwanten. Tenslotte 
signaleren we dat Augustinus zijn gedachten over de gewenste tranformatie 
van de ziel verwoordde met hulp van neoplatoons idioom: per corporalia ad 
incorporalia. 
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Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis wordt afgestemd op zijn nieuw 
ontdekte filosofie. De kern van het klassieke pedagogische concept zoals we 
dat binnen stoïsche en neoplatoonse wijsgerige stromingen aan kunnen tref-
fen werd door hem echter niet wezenlijk gewijzigd in De ordine. Augustinus’ 
receptie van exercitatio mentis wijst erop dat hij de immateriële menselijke 
geest als drager van identiteit beschouwde. Augustinus’ antropologie bevindt 
zich hiermee in het spoor van neoplatoons gedachtegoed.

Tenslotte keren we terug naar eerdergenoemde definitie van John Cavadini 
en Lewis Ayres. Zij omschreven exercitatio mentis als ‘een training in denken die 
toenemend inwendig en toenemend vrij van beelden is; een geleidelijke intel-
lectuele beweging van materieel naar immaterieel die in de grond neoplatoons 
van karakter is.’420 Wanneer we deze definitie als uitgangspunt nemen zien we 
dat Augustinus in De ordine exercitatio mentis veelal toepast in de context van 
het overbruggen van de epistemologische kloof tussen sensibilia en intelligibilia. 
Dit suggereert dat Lewis Ayres’ verwijzing naar een neoplatoonse achtergrond 
van exercitatio mentis correct zou zijn. De wijze waarop Augustinus echter het 
eigen leven als obiectum materiale gebruikt in een oefening om de voorzienig-
heid in het eigen leven te leren ervaren lijkt eerder op zijn belangstelling voor 
het leven van alledag te wijzen. Hij accepteert de noodzaak van gebruik van 
concrete aanleidingen als startpunt voor (wijsgerige) reflectie als een onont-
koombaar compromis dat inherent is aan de menselijke levenssituatie. De laat-
ste wordt immers door tijd en historie bepaald. De wijsgerige achtergrond van 
Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis lijkt daarom niet beperkt te zijn tot 
het neoplatonisme. Hij lijkt uit een breder scala van ideeeën te putten. 

Augustinus begint zijn oefeningen bij voorkeur in de concrete materiële 
werkelijkheid en streeft zoals Lewis Ayres in navolging van John Cavadini 
constateerde toenemende beeldenvrijheid na. Karakteristiek is daarbij 
Augustinus’ virtuositeit als docent. Hij maakt vrijmoedig gebruik van ideeën 
uit de wijsgerige traditie ten behoeve van zijn poging tot een redelijke on-
derbouwing van een christelijke visie op schepping en providentia. Mogelijk 
richtte hij zich daarbij tegen sceptische wijsgerige stromingen en tegen het 
manicheïsche dualisme. 

420.  L. Ayres, ‘The Christological Context of the De Trinitate XIII’ in: Augustinian Studies 
29(1998), 111-39, met name. 114, ‘a training in modes of thinking increasingly in-
terior, and increasingly free from images, a gradual intellectual movement from the 
material to the immaterial, fundamentally Neoplatonic in character.’ 
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5.2 De beata vita 
Lezing van De beata vita liet een gelijksoortig patroon zien. Gemeenschapsleven, 
vriendschap en matigheid zijn in dit geval de termen waarmee Augustinus zijn 
gesprek over vita beata vormgeeft. De analyse van het retorische niveau laat 
evenals in De ordine het belang van de protreptische retorica voor de duiding 
van dit geschrift zien. De beeldspraak van het leven als zeereis is een retorische 
vorm van exercitatio mentis. Het doel ervan is, evenals in De ordine, om de eigen 
biografie in het kader van de providentia te leren interpreteren. In de analyse van 
het gesprek op de derde dag signaleerden we, evenals in De ordine, dat exercitatio 
mentis vooral betrekking heeft op de overgang van immanent naar transcendent 
en op het spanningsveld tussen tijdelijk en eeuwig. De training heeft veelal zijn 
beginpunt in de (uitwendige) wereld van de sensibilia. Augustinus maakt gebruik 
van een breed scala van metaforen om zijn argumentatie kracht te geven en 
om de lezer te stimuleren conclusies te trekken voor de dagelijkse levensprak-
tijk. Augustinus maakte daarbij onder andere gebruik van de banketmetafoor in 
combinatie met therapeutische beeldspraak. Hieruit blijkt dat Augustinus meer 
dan de hem omringende traditie van de veteres nadruk legde op de tweezijdige 
dynamiek van exercitatio mentis. De lezer raakt immers betrokken in een denkoe-
fening waarbij God hem tijdens zijn inspanningen ook tegemoet komt. 

Augustinus steunt bij zijn behandeling van wijsgerige thema’s op de in-
tellectuele cultuur waarmee hij door zijn opleiding en beroep in contact 
kwam. Dat geldt in grote mate ook voor zijn ethisch denken. De beata vita 
getuigt van invloed door stoïsche auteurs. Analyse van de epistemologische 
of theologische betekenislaag laat wederom zien dat Augustinus’ toepassing 
van exercitatio mentis vooral de opgang van de ziel vanuit immanentie naar 
transcendentie, en vanuit tijdelijkheid naar eeuwigheid beoogt te bewerk-
stelligen. In De beata vita legt Augustinus deze verbinding door een ortho-
praktisch gemeenschapsideaal te propageren. Hierin vormen de training in 
beleving van amicitia en temperantia een verbindende schakel. Noties zoals 
sapientia, plenitudo en modus hebben daarbij een cruciale functie. 

In het spanningsveld tussen de opwaartse beweging die door ethische re-
flectie wordt gestimuleerd en van de transcendentie die zich in neerwaartse 
richting openbaart ziet Augustinus een functie voor exercitatio mentis in de 
vorm van training in deugdbeoefening en christelijk gemeenschapsleven. 
Het concept van vita beata dat alle individuen gemeenschappelijk hebben 
heeft hierin een bijzondere functie als einddoel dat de mensheid verbindt. 
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We hernemen tot slot nogmaals Lewis Ayres’ definitie van exercitatio mentis: 
‘een training in denken die toenemend inwendig en toenemend vrij van 
beelden is; een geleidelijke intellectuele beweging van materieel naar im-
materieel die in de grond (fundamentally) neoplatoons van karakter is.’421 
Zoals eerder valt op dat de opstijgende weg van sensibel naar intelligibel en 
van empirisch naar noëtisch veelal de context is waarin Augustinus exercitatio 
mentis toepast. Zijn ethische reflectie is daarbij aantoonbaar door stoïsche 
deugdethiek beïnvloed. Waar Lewis Ayres met John Cavadini de woorden 
fundamentally Neoplatonic gebruikt, wijzen onze waarnemingen echter vooral 
naar een bredere (eclectische) wijsgerige reflectie. Onze conclusie is daarom 
dat naast het neoplatonisme, stoïsch gedachtegoed over deugden en pedago-
gie evenzeer bepalend was voor Augustinus’ receptie van exercitatio mentis.

Karakteristiek voor Augustinus’ interpretatie van deze pedagogiek is de ver-
plaatsing van vita beata naar het hiernamaals. Augustinus voegt hierdoor aan 
het vormingsproces een eschatologische dynamiek toe. Hij maakt duidelijk 
dat een ieder deel kan hebben aan deze dynamiek door de weg van het 
geloof als alternatief voor de klassieke intellectuele exercitatio mentis toe te 
voegen. Zijn toepassing van het protreptische retorische genre was daarbij 
uitermate dienstig. Hij was daardoor in staat aansluiting te vinden bij zijn 
beoogde (intellectuele) lezerskring. De consequentie ervan is echter ook dat 
expliciete aspecten van het christelijk geloof minder prominent naar voren 
komen. De tekst veronderstelt echter wel de regula fidei als achtergrond. 
Mogelijk is dit te verklaren door Augustinus’ status van catechumeen. 

5.3 Soliloquia, De immortalitate animae, De quantitate animae
In de Soliloquia, De immortalitate animae en De quantitate animae zien we dat 
Augustinus’ pedagogie sterk verbonden is met zijn antropologie en zijn re-
flectie op zelfkennis. In deze geschriften zagen we dat Augustinus’ toepassing 
van exercitatio mentis vooral bepaald werd door de ratio en rationaliteit. In de 
Soliloquia is Ratio de enige gesprekspartner van Augustinus. Zij is een per-
sonage met goddelijke en menselijke kenmerken. In De immortalitate animae 

421.  L. Ayres, ‘The Christological Context of the De Trinitate XIII’ in: Augustinian Studies 
29(1998), 111-39, met name. 114, ‘a training in modes of thinking increasingly 
interior, and increasingly free from images, a gradual intellectual movement from 
the material to the immaterial, fundamentally Neoplatonic in character.’ Zie ook 
J. Cavadini, ‘The Structure and Intention of Augustine’s De Trinitate’ in: Theological 
Studies 23(1992) 103-23, met name 104-5. 
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en De quantitate animae zijn de disciplinae en de deugden tegelijkertijd instru-
menten en loci waar exercitatio mentis plaatsvindt. 

Evenals in De ordine en De beata vita liet analyse van het retorische niveau 
zien dat de Soliloquia en De quantitate animae beide protreptische geschriften 
zijn. Zoals in de Cassiciacum-dialogen lijkt Augustinus zich hier te richten 
tot intellectuelen die hij met behulp van exercitatio mentis wil bewegen tot 
aanvaarding van het christendom en bijbehorende leefwijze. De inwendige 
dialoog is daarbij onontbeerlijk als fase voorafgaande aan- en als aanvulling 
op de actieve kennisoverdracht als docent. In zijn beschouwingen hierover 
benadrukt Augustinus het aspect van dienstbaarheid aan de gemeenschap 
door integere wetenschapsbeoefening te stimuleren. Augustinus oefent daar-
mee expliciet kritiek uit op ijdelheid en arrogantie onder geleerden. 

Dat hij ook in deze geschriften de weg van het geloof als alternatieve weg 
aanwijst, wijst erop dat hij de kerk als christelijke gemeenschap veronder-
stelt. Augustinus beschouwde de aanvaarding van de auctoritas niet als een 
expliciete en exclusieve vervanging van exercitatio mentis zoals we die hebben 
aangetroffen in de context van de disciplinae. Dit blijkt onder meer uit het 
feit dat hij in zijn tekst de denkoefeningen in de geometrie en aritmetica 
in de Soliloquia en De quantitate animae opneemt. Deze helpen de lezer om 
zich te laten (om)vormen door de rationaliteit van deze wetenschappen. De 
werkzaamheid van de Ratio in en door deze wetenschappen verbindt de in-
dividuele ziel met de transcendente Ratio, God. Op deze wijze dragen studie 
van wetenschappen en exercitatio mentis bij tot de toename van zelfkennis en 
het hiermee gepaard gaande besef van bestaan, aard en positie van de eigen 
ziel ten opzichte van een gemeenschap. 

De analyse van het epistemologisch-theologische niveau van bovenge-
noemde teksten liet zien dat Augustinus ten opzichte van zijn voorgangers 
de notie van exercitatio mentis verbreedt. In zijn opinie omvatten deze zowel 
(individuele) intellectuele training als oefening in concreet christelijk ge-
meenschapsleven. De nadruk ligt in Augustinus’ geschriften echter op de 
rationele activiteit van ziel. Door studie van de wetenschappen krijgt de 
student in toenemende mate inzicht in de aanwezige kennis en ideeën in de 
eigen ziel. De studie van de disciplinae leidt de student per corporalia ad incor-
poralia. Exercitatio mentis is ook hier, zoals in De ordine en De beata vita, vooral 
te vinden in de context van het spanningsveld tussen tijdelijk en eeuwig, 
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sensibilia en intelligibilia. De literaire vorm van het soliloquium suggereert dat 
deze antithesen voor Augustinus te herleiden zijn tot de spanning tussen 
uitwendigheid en inwendigheid.

Augustinus streeft ernaar om in zijn pedagogie een evenwicht te bereiken 
tussen het nut van menselijke inspanning en Gods vormende heilshandelen 
aan de mens. Enerzijds benadrukt hij de effectiviteit van training in deugd-
beoefening in navolging van de stoïsche opvatting. Deugdzaam leven omvat 
in die visie immers rationeel handelen, waarbij deugden de morele krachten 
van de ziel zijn. Anderzijds stelt Augustinus dat het vormingsproces niet al-
leen een progressieve toename van kennis tot gevolg heeft, maar tevens ont-
vankelijk maakt voor Gods providentiële en therapeutische werkzaamheid. 
Augustinus plaatst zichzelf daarmee wel in de Socratische traditie van het 
gnoti seauton, maar heeft tegelijkertijd de christelijke regula fidei tot achterlig-
gend hermeneutisch criterium verkozen. 

Zoals in eerdere hoofdstukken keren we opnieuw terug naar de definitie van 
exercitatio mentis zoals gegeven door in het eerdergenoemde artikel van Lewis 
Ayres: ‘een training in denken die toenemend inwendig en toenemend vrij 
van beelden is; een geleidelijke intellectuele beweging van materieel naar 
immaterieel die in de grond (fundamentally) neoplatoons van karakter is.’422 
In de Soliloquia, De immortalitate animae en De quantitate animae zagen we dat 
het thema innerlijkheid centraal stond. Augustinus maakt gebruik van de 
concepten Ratio en rationaliteit ten behoeve van reflectie over de spannings-
volle relatie tussen buiten en binnen die voor hem nauw verweven is met 
de relatie tussen esthetisch en noëtisch. Augustinus’ voorkeur voor de getals-
wetenschappen als discipline hangt mogelijk samen met hun overwegend 
beeldenvrije en rationele karakter. In combinatie met Augustinus’ nadruk op 
inwendigheid in de onderzochte werken ondersteunen deze observaties de 
these van het neoplatoonse karakter van exercitatio mentis.

Hierbij is echter een kanttekening te maken. Exercitatio mentis was inge-
bed in een brede traditie van vorming en reflectie op het zelf. Hiervan 
maakte zowel het klassieke curriculum van de disciplinae als de training in 

422.  L. Ayres, ‘The Christological Context of the De Trinitate XIII’ in: Augustinian Studies 
29(1998), 111-39, m.n. 114, ‘a training in modes of thinking increasingly interior, 
and increasingly free from images, a gradual intellectual movement from the mate-
rial to the immaterial, fundamentally Neoplatonic in character.’ 
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deugdbeoefening deel uit. We hebben gezien dat Augustinus zowel prag-
matisch als selectief was in de toepassing en onderbouwing ervan. Hij geeft 
echter niet altijd tot in detail verantwoording van het hoe en waarom van 
zijn ontleningen en aanpassingen. We kunnen daarbij in ogenschouw ne-
men dat Augustinus in een wijsgerige traditie stond waarin auteurs zelf ook 
eclectisch te werk gingen en zich vrij voelden om (delen van) argumentaties 
te ontlenen en naar behoefte aan te passen. Juist de vanzelfsprekendheid van 
deze traditie van eclecticisme en selectiviteit maakten het mogelijk voor 
Augustinus om de philosophia christiana met behulp van gedachtegoed uit 
de wijsgerige traditie te onderbouwen en onder intellectuelen verspreiding 
te doen vinden. Zijn retorische vaardigheden kwamen hem daarbij goed 
van pas. Ze hadden een functie in de overdracht van kennis, en tevens in de 
transformatie van de individuele menselijke ziel in het vormingsproces dat 
hen moest leren in gemeenschap als christenen samen te leven. 

5.4 De magistro en De doctrina christiana
We hebben gezien dat Augustinus de toepassing van exercitatio mentis in De 
magistro en De doctrina christiana richt op reflectie over taal en tekens. Uit 
beide werken spreekt een grote interesse in de rol van taal bij vorming en 
onderwijs. In De magistro leidt de paradox dat taal enerzijds noodzakelijk is 
voor onderwijs en vorming en anderzijds niet in echte kennis resulteert, 
tot de conclusie dat de enige echte leraar de magister internus is. Uitwendige 
dialoog wordt pas effectief na inwendige dialoog met Christus.
 De doctrina christiana richt zich meer specifiek tot studenten die zich 
willen bekwamen in begrip en uitleg van de Bijbel. Augustinus wendt zich 
in De magistro tot dezelfde groep intellectuelen die hij bij het schrijven 
van zijn Cassiciacum-dialogen op het oog had. Voor onze vraag naar aard 
en functie van exercitatio mentis heeft dit als consequentie dat Augustinus 
woorden (verba) in zijn beschouwingen over de functie van taal uitdrukkelijk 
in verband bracht met de mogelijkheden en beperkingen van de traditie 
en professie die hij gemeenschappelijk had met zijn beoogde lezers, het 
onderwijs. (docere)

Onze analyse van de retorische betekenislaag van bovengenoemde teksten 
liet zien dat Augustinus zijn argumenten over de beperkingen in het gebruik 
van tekens bekrachtigde door de figuur van de oratio perpetua te gebruiken. 
De expliciete uitleg die Augustinus met enige regelmaat geeft over het 
doel van exercitatio mentis wijst erop dat hij het als een normaal onderdeel 
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van de door hem gevolgde pedagogie beschouwde. Ook de oefeningen in 
grammatica en dialectiek die hij als exercitatio mentis toepaste in de tekst van 
De magistro wijzen daarop. 
 In De doctrina christiana is het gebruik van de disciplinae in functie van 
exercitiatio mentis niet langer vanzelfsprekend. Augustinus maakt de studie 
ervan expliciet dienstbaar aan Bijbelstudie en gebruikt een Bijbels motief 
om het gebruik ervan te legitimeren: het spolia-motief. 

De analyse van het epistemologisch-theologische niveau van beide teksten 
bracht vooral de thema’s autoriteit/gezag en de congruitas van Gods handelen 
aan de verzwakte situatie van de mens aan het licht. Hoewel De magistro 
kort na zijn doop is geschreven, is merkbaar dat Augustinus in toenemende 
mate expliciete christelijke uitgangspunten in de vorm van referenties of 
citaten uit de Bijbel in zijn tekst opneemt. Dit heeft consequenties voor 
zijn toepassing van exercitatio mentis. Het betreft vooral zijn beeld en ideaal 
van God die als pedagoog zijn aandeel heeft in het vormingsproces. Hij ziet 
Gods werkzaamheid eerder als gezaghebbend dan autoritair, eerder nederig 
dan ijdel. Augustinus kon zo deze traditionele pedagogie van exercitatio mentis 
voorzien van eigen (christelijke) accenten. De eigen inkleuring van de 
klassieke onderwijstraditie blijkt uit zijn omgang met het eerdergenoemde 
spanningsveld tussen foris en intus en in zijn reflectie op gezag en auctoritas. 
Augustinus hertaalde in De magistro de spanning tussen foris en intus in 
termen van het contrast tussen de magistri in terris en de magister internus. 
Daarmee buigt Augustinus de focus van de intellectuele vermogens door 
exercitatio mentis af van uitwendige studie van taal en wetenschappen naar de 
aanwezigheid van Christus als inwendige leraar. Tegelijkertijd vervangt hij de 
autoriteit van Cicero door die van Paulus en voorziet hij zijn wijsheidsideaal 
van connotaties van bescheidenheid en nederigheid. 
 Deze inkleuring is in De magistro eerder formeel van karakter. In De 
doctrina christiana is zijn pedagogie geheel gericht op Bijbelstudie en christelijk 
gemeenschapsleven. Augustinus werkt dit aspect uit in de congruitas van Gods 
spreken en handelen in de Bijbel. Hij beschrijft de neerwaartse afdalende 
activiteit van Gods handelen met behulp van medische beeldspraken. Hij 
verbindt er de opwaartse beweging aan in de vorm van aandacht voor 
Bijbelstudie. Interpretatie van de Schrift is op deze manier zowel exercitatio 
mentis als therapie. Augustinus richt zich hierdoor niet langer alleen op de 
vorming van het individu, maar heeft vooral de kerkelijke gemeenschap als 
oefenplaats van christelijke caritas op het oog. 
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Ondanks Augustinus’ nadruk op Gods afdalende activiteit door incarnatie en 
kruis als leessleutels van de Bijbel aan te duiden, blijft hij aan de opwaartse 
weg door studie van de disciplinae grote waarde toekennen. Ze zijn dienstig 
aan het verstaan van de Bijbel. Voor een juist verstaan ervan wijst hij op het 
belang van een juist begrip van aard en positie van de eigen ziel. Deze is 
enerzijds verwant met veritas, maar is anderzijds verdeeld in de verstrooidheid 
van de sensibilia. Exercitatio mentis blijft daarom ook in De doctrina christiana 
verbonden met het curriculum van de disciplinae. (Bijbelse) taal is immers als 
oefeninstrument aan de mens gegeven om over Gods spreken en handelen 
in de tijd te reflecteren.

Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis kent anders dan de veteres een 
rol toe aan het gezag van de kerkelijke gemeenschap. De Bijbel is in de 
door Augustinus beoogde oefening objectum materiale: tekens waarin God 
de mens tegemoet komt. De geïncarneerde caritas, Christus, is criterium 
en leessleutel. De student wordt daardoor leerling van Gods congruente 
spreken in de Schrift. 
 Het principe van congruentie wordt in De doctrina christiana vooral 
uitgewerkt in de beoefening van de theologale deugd caritas. De spaarzame 
woorden die Augustinus in De magistro aan deugden wijdt wijzen erop dat 
hij in zijn reflectie over virtus eerder stoïsch georiënteerd is. 

De doctrina christiana laat een verder uitgekristalliseerde visie op vorming en 
Bijbel zien. Klassieke deugden zijn vervangen door (congruente) theologale 
deugden. Caritas is als deugd vanuit haar aard gericht op het praktische 
gemeenschapsleven. Augustinus laat zien dat zij niet alleen instrument is, 
maar tevens de wijze waarop Gods werkzaamheid zich in de gemeenschap 
manifesteert. Caritas is daarom zowel locus als instrument van Gods 
werkzaamheid in het vormingsproces. 
 We kunnen naar aanleiding van onze tekstlezing van De magistro en De 
doctrina christiana twee conclusies trekken. Ten eerste: Augustinus’ pragma-
tische omgang en toepassing van de pedagogische praktijk van exercitatio 
mentis is conform de gangbare onderwijstraditie. Wel frappeert de felheid 
van Augustinus’ kritiek op het taal- en retorica onderwijs van zijn tijd. Ten 
tweede: exercitatio mentis is door Augustinus in De doctrina christiana onderge-
schikt gemaakt aan studie en begrip van de Bijbel. Hij onderscheidt zich van 
de klassieke onderwijstraditie door zijn nadruk op humilitas en de auctoritas 
van Christus en de kerk. Ten aanzien van zijn behandeling van de deugden 
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springt de functie die hij toekent aan caritas voor het stichten en instandhou-
den van gemeenschap het meest in het oog. 

We melden tenslotte vier zaken die ons zijn opgevallen. Als eerste dat in 
Augustinus’ visie (Bijbelse) taal objectum materiale voor exercitatio mentis is. 
Augustinus kan echter vanwege het uitwendige en tijdelijke karakter ervan 
zijn dubbelzinnigheid ten opzichte van taal niet oplossen. Als tweede merken 
we op dat Augustinus desondanks royaal gebruik maakt van retorische kennis 
en vaardigheden om zijn betoog vorm te geven. Exercitatio mentis was een 
onderdeel van deze retorische traditie. Augustinus’ receptie ervan voegt er de 
magister internus, zijn visie op auctoritas en de centrale plaats van de Bijbel in de 
vorming van een christen aan toe. Taal blijft dus enerzijds noodzakelijk voor 
zijn gesprekken en geschriften, en staat anderzijds aan kritiek bloot vanwege 
haar uitwendige en tijdelijke karakter. Als derde observatie wijzen we op 
het protreptische (naar buiten gerichte) karakter van De magistro. De doctrina 
christiana lijkt vooral op de (niet-exclusieve) christelijke lezer gericht te zijn. 

Tenslotte zijn we op Augustinus’ paradoxale houding ten opzichte van taal 
gestoten. Enerzijds is hij kritisch door te wijzen op beperkingen in gebruik 
van taal en tekens. Anderzijds stelt hij dat onderwijs zonder gebruik te ma-
ken van taal onmogelijk is. Zowel in De magistro als in De doctrina christiana 
poogt Augustinus te komen tot een rationele onderbouwing van zijn vi-
sie op de functie van taal in de pedagogie. We konden op grond daarvan 
Augustinus karakteriseren als een retorisch pedagoog. 

Wanneer we tenslotte onze observaties leggen naast de werkdefinitie van 
exercitatio mentis zoals door Lewis Ayres in zijn artikel over het dertiende 
boek van De Trinitate werd gegeven komen we tot de volgende conclusies. 
Ayres omschreef exercitatio mentis als ‘een training in denken die toenemend 
inwendig en toenemend vrij van beelden is; een geleidelijke intellectuele 
beweging van materieel naar immaterieel die in de grond (fundamentally) 
neoplatoons van karakter is.’423 

423.  L. Ayres, ‘The Christological Context of the De Trinitate XIII’ in: Augustinian Studies 
29(1998), 111-39, m.n. 114, ‘a training in modes of thinking increasingly interior, 
and increasingly free from images, a gradual intellectual movement from the mate-
rial to the immaterial, fundamentally Neoplatonic in character.’ Zie ook J. Cavadini, 
‘The Structure and Intention of Augustine’s De Trinitate’ in: Theological Studies 23, 
103-23, met name 104-5. 
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 Als eerste valt op dat Augustinus in contrast met het uitwendige karakter 
van taal en tekens in De magistro sterk het toenemend inwendige karakter 
van de denkoefening benadrukt. Hij constateert dat taal een historisch 
en zintuiglijk fenomeen is dat nooit geheel beeldenvrij kan worden. Dit 
laatste is de basis van Augustinus’ kritische houding ten aanzien van taal 
en taalonderwijs. Wanneer tekens met realiteit worden verwisseld, ligt 
de misleiding door zelfingenomenheid op de loer. Anderzijds is taal een 
noodzakelijk en onontkoombaar oefeninstrument in de vorming van 
christenen in de visie van Augustinus. 
 Ten tweede: de training in de beoefening van theologale deugden zoals 
caritas is de oplossing die Augustinus aandraagt voor eerdergenoemde paradox 
rondom taal en tekens. Caritas is in De doctrina christiana zowel toetssteen van 
taal-(Bijbel)interpretatie en locus van exercitatio mentis waarin God mensen 
tegemoet komt.
 Het eerdergenoemde spanningsveld tussen sensibilia en intelligibel neemt 
in Augustinus’ beschouwingen over taal de gedaante aan van de verhouding 
tussen teken (signum) en betekende. (res) Dit brengt ons bij ons derde punt. 
De Bijbel neemt in de discussie over tekens een bijzondere positie in. In de 
Bijbel spreekt immers Gods Woord door woorden van mensen. Daarom is 
zij uitermate geschikt als pedagogisch oefenmateriaal. Augustinus benadrukt 
het belang ervan door aan Bijbelstudie therapeutische eigenschappen toe te 
kennen.
 Ten vierde: door zijn eigen visie op de pedagogie van Bijbelstudie te 
ontwikkelen kon Augustinus exercitatio mentis verbreden van een individuele 
denkoefening naar een oefening in christelijk gemeenschapsleven. Hij was 
daarbij bijzonder geïnteresseerd in de rol van de predikant of priester en hun 
vorming. 
 Bij Lewis Ayres’ werkdefinitie merken we op: Augustinus’ kennis van het 
wijsgerige debat over taal was grotendeels verkregen door studie van retorica. 
Hierin werden doorgaans de hoofdlijnen van het stoïsche en platoonse debat 
over taal behandeld. De meningen over de details ervan lopen uiteen. Robert 
Markus wees erop dat Augustinus’ accent op het conventionele karakter van 
de signa data de invloed van Plato’s Cratylus laat zien.424 Anderen suggereren 

424.  R. Markus, ‘St. Augustine on Signs.’ in: Phronesis 2 (1957) 60-83, met name 75. 
Philip Cary verdedigde recent de neoplatoonse oorsprong van Augustinus’ den-
ken over tekens in Ph. Cary, Outward Signs. The Powerlessness of External Things in 
Augustine’s Thought. (Oxford 2008). 
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eerder een stoïsche oorsprong van Augustinus’ denken over taal.425 Hoewel 
door Augustinus’ sterke eigen inkleuring van zijn reflectie op taal en tekens 
nauwelijks meer gesproken kan worden van een neoplatoonse of stoïsche 
oorsprong, blijft een bifurcatiestructuur bepalend voor de opbouw van De 
doctrina christiana. Deze kan echter ook zijn motivatie hebben in de retorische 
opbouw van het boek in twee delen over resp. de modus inveniendi en de 
modus proferendi. Daarom lijkt Lewis Ayres’ stelling over het neoplatoonse 
karakter van exercitatio mentis te gelden voor De magistro, maar in mindere 
mate voor De doctrina christiana. Dit komt overeen met zijn conclusie dat 
exercitatio mentis bij Augustinus in toenemende mate verbonden wordt met 
de incarnatie en de persoon van Christus. 

Het voorgaande roept het beeld op dat Augustinus in zijn pedagogie vooral 
pragmatisch te werk ging. Hij maakte gebruik van wat hem ter beschikking 
stond en was tot op zekere hoogte kritisch en selectief. Dat geldt ook voor 
zijn toepassing van exercitatio mentis in De magistro en De doctrina christiana. 
Hoewel de achtergrond van zijn denken over taal wellicht in eerste aanleg 
overwegend platoons van karakter was, (kritiek op taal en functioneren ervan 
in het kenproces), heeft Augustinus hieraan een sterke eigen interpretatie 
gegeven in De doctrina christiana. In dit werk heeft het narratieve karakter 
van de Bijbel een meer doorslaggevende betekenis gekregen dan de reflectie 
op de beperkingen van het gebruik van tekens in het vormingsproces. 
Hetzelfde lijkt te gelden voor Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis. 
Door aanpassing van de hem bekende onderwijspraktijk aan een nieuwe 
situatie kon hij op creatieve wijze de erfenis van de oudheid ten dienste van 
het christendom aanwenden: usus iustus.

6. evaluatie en conclusie

Lewis Ayres’ werkdefinitie van exercitatio mentis blijkt in het licht van het 
voorgaande de kern van exercitatio mentis goed te typeren. Dit geldt vooral 
de toenemende inwendigheid en het gradueel beeldenvrij worden van de 
denkoefeningen. We hebben op grond van onze tekststudie gezien dat de 
overgang van immanent naar transcendent, van sensibilia naar intelligibilia en 
van buiten naar binnen de meest voorkomende context voor toepassing van 
exercitatio mentis is. Dit lijkt op het eerste gezicht de stelling dat exercitatio 
mentis ‘fundamentally neoplatonic in character is’ te ondersteunen. 

425.  M. Colish, The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages. (Leiden 1985), 
met name 329-30.
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We hebben echter ook gezien dat Augustinus’ toepassing van exercitatio men-
tis in hoge mate geïnspireerd is door stoïsche reflectie inzake deugden en 
de pedagogie ervan. Augustinus’ receptie van de hem bekende pedagogische 
praktijk van exercitatio mentis laat in toenemende mate een eigen inkleuring 
zien. In combinatie met de complexe interacties tussen stoïsche en neo-
platoonse wijsgerige auteurs bemoeilijkt zijn eigen interpretatie een meer 
exacte typering van de wijsgerige achtergrond van zijn denken. Op grond 
van voorgaande tekstlezing, en vanwege de eclectische aard van het denken 
van auteurs zoals Cicero, lijkt er voldoende reden te zijn om te veronder-
stellen dat Augustinus inzake exercitatio mentis uit neoplatoonse èn stoïsche 
bronnen heeft geput. 

Daarbij springen vooral zijn pragmatisme en veelzijdigheid als docent in 
het oog. Augustinus kiest in vergelijking met neoplatoonse denkers immers 
vaker het beginpunt van de denkoefening in het concrete leven van de 
student. In sommige gevallen is het eigen leven objectum materiale van de oe-
fening waardoor Gods voorzienigheid werkzaam ervaren kan worden. (De 
ordine en De beata vita) In andere gevallen is de Bijbel objectum materiale van 
de oefening. (De doctrina christiana) Mogelijk kan Augustinus’ preocccupatie 
met taal en retorica een verklaring hiervoor bieden.
 De overgang van sensibilia naar intelligibilia valt in Augustinus’ pedagogie 
veelal samen met de overgang van foris naar intus en van signum naar res. 
Studie van wetenschappelijke disciplines als grammatica, retorica, maar ook 
dialectiek en arithmetica helpen Augustinus’ gesprekspartners om toene-
mend beeldenvrij te denken. Augustinus veronderstelt echter ook dat de 
student door de herhaalde oefening en discipline van de studie (ordo studio-
rum) meer ontvankelijk wordt voor Gods werkzaamheid in zijn leven. In 
zijn Cassiciacum-dialogen beschreef hij deze omvorming veelal in termen 
van de klassieke deugden temperantia en van amicitia. In zijn latere werken 
worden de theologale deugden, en vooral de caritas instrument en locus van 
exercitatio mentis. Tot de formulering van een expliciete theologie van genade 
komt Augustinus echter (nog) niet. 

In onze tekstlezingen hebben we gezien dat Augustinus in toenemende mate 
aspecten van het christendom integreert in zijn denken. Hetzelfde geldt 
voor zijn receptie van exercitatio mentis. We hebben gezien dat Augustinus 
zijn oefeningen in toenemende mate aanpast aan de noden van het doel 
dat hem voor ogen staat. Doel en methode zijn nauw verweven met zijn 
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retorica: de lezer ervan overtuigen dat het christendom de vera philosophia 
is, en als gevolg hiervan een verandering van levensovertuiging bewerkstel-
ligen. Op deze wijze wordt exercitatio mentis door Augustinus in toenemende 
mate opgenomen in zijn (Bijbelse) reflectie over de omvormende werking 
van God in het leven van een mens: mystagogie. 

De retorische en protreptische aspecten hiervan bleven sterk onderbelicht in 
de omschrijving van John Cavadini en Lewis Ayres, evenals het feit dat exer-
citatio mentis in toenemende mate opgenomen werd in het proces van (chris-
telijke) mystagogie. Sterke aanwijzingen hebben we gevonden in Augustinus’ 
nadruk op bescheidenheid en humilitas, de prominente functie van de Bijbel 
in christelijke vorming, de training in christelijk gemeenschapsleven naast 
de klassieke vorming door progressieve intellectuele training. 

Samenvattend concluderen we dat Lewis Ayres’ werkdefinitie van exercitatio 
mentis de kern ervan goed weergeeft. We constateren echter ook met Ayres 
dat de soberheid van de definitie van John Cavadini weinig ruimte laat voor 
de pluriforme wijsgerige achtergrond ervan en voor de veranderende con-
text waarin Augustinus op creatieve en vernieuwende wijze exercitatio mentis 
blijft toepassen. We stellen daarom op grond van voorafgaande studie een 
licht gewijzigde definitie van exercitatio mentis voor. 

Exercitatio mentis is een training in denken. Een geleidelijke intellectuele 
beweging van materieel naar immaterieel, van buiten naar binnen, van tij-
delijk naar eeuwig en van signum naar res. Deze heeft zijn oorsprong in het 
neoplatoonse en stoïsche denken. Exercitatio mentis werd door Augustinus 
op vernieuwende wijze gerecipieerd en aangepast als pedagogische strategie 
om de lezer met argumenten te overtuigen van de philosophia christiana. Hij 
beoogde tevens de verandering in levenspraxis te bewerkstelligen die eraan 
beantwoordt. Augustinus’ toepassing van exercitatio mentis is wezenlijk reto-
risch van karakter. 

Tot slot wijzen we erop dat Augustinus de discipline van oefeningen en trai-
ningen als normaal onderdeel van een vormingsproces beschouwt. We zagen 
dat exercitatio mentis door Augustinus werd aangepast en omgevormd con-
form het doel en de eisen van het vormingstraject dat hem voor ogen stond. 
Hij heeft dit traject echter nergens systematisch uiteengezet. Wel klinkt in 
alle vroege geschriften duidelijk Augustinus’ stem als professor. Zijn grootste 
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bekommernis was het op dat moment vooral om een overtuigende en ra-
tionele onderbouwing te geven van wat hij op dat moment als philosophia 
christiana zag. 

Augustinus was ten tijde van zijn verblijf in Cassiciacum nog niet gedoopt 
en had in de strikte liturgische zin van het woord de mystagogische inwij-
ding niet ondergaan. Het ligt daarom voor de hand dat Augustinus in de 
geschriften uit die pre-baptismale periode het idioom gebruikt dat hem 
vertrouwd was: dat van een geletterde intellectueel die zojuist kennis had 
gemaakt met een nieuwe levensbeschouwing. We hebben echter ook op 
grond van de voorgaande tekststudies kunnen zien dat Augustinus met alle 
hem ter beschikking staande argumenten en retorische middelen poogde 
zijn gesprekspartners en lezers in contact te brengen met de omvormende 
werking van God door studie en deugdzame levenswijze. 

We zagen tevens dat Augustinus in dit vormingsproces een belangrijke rol 
toeschreef aan een gemeenschap. Deze gemeenschap werd in eerste aanleg 
niet afgebakend door een sacramentele kerkelijke inwijding, maar door een 
toewijding aan de omvormende werking van de wijsheid. Daarom lijkt het 
gerechtvaardigd om ook in het geval van Augustinus’ vroege werk te spre-
ken van een mystagogische inwijding in de ruime zin van het woord. 

Uit het voorafgaande bleek immers dat Augustinus wel vertrouwd was met 
de kern van de christelijke leer, maar (nog) niet met de finesses van de in-
terpretatie en uitleg van de H. Schrift. Het is in deze context dat Augustinus 
als vanzelfsprekend de pedagogische methode van de exercitatio mentis in zijn 
eigen geschriften toepaste en er in toenemende mate een functie aan toe-
kende in het mystagogische proces. 

Dat Augustinus een vaardig en ervaren pedagoog was blijkt uit het feit dat hij 
in staat was een pedagogisch principe zelf toe te passen in een nieuwe con-
text. De laatste bestond uit de onderbouwing en verspreiding van het chris-
telijk geloof onder geletterde intellectuelen èn van eenvoudige gelovigen. 

We hebben kunnen constateren hoe hij zich als christelijk denker ontwik-
kelde tot een herder die zich in gesprek met de intellectuelen van zijn tijd 
bediende van de gave van het woord. Opvallend hieraan zijn Augustinus’ 
openheid naar de hem omringende wereld en zijn bereidheid om de 
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betekenis van ideeën en begrippen voor het christendom te doordenken. 
We hebben geconstateerd dat met het verstrijken van de tijd Augustinus’ 
pedagogie meer geconcentreerd was op de studie van de Bijbel als weg van 
christelijke vorming. Dit verhinderde Augustinus niet om vanuit een eigen 
identiteit een open oog te hebben voor het goede dat de intellectuele rijk-
dommen uit de hele wereld kunnen bijdragen aan de doordenking van het 
christendom èn aan de oefening in het christelijk gemeenschapsleven. 
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ENGLISH SUMMARy

Attention was called to the exercitatio mentis by authors like Pierre Hadot, 
Michel Foucault and Richard Sorabji as a frequent practice, described in 
classical and late classical texts. The authors of this period did not only in-
tend to pass on information but also attempted to bring about changes in 
the thoughts and actions of their readers as a result of this practice. This 
research is concerned with the exercitatio mentis, as it was developed by St. 
Augustine in the course of his career as a teacher, shepherd and bishop. 
 As a teacher Augustine was familiar with this aspect of classical and late 
classical pedagogy. He mentions it several times in his texts and provides 
explanations for his interlocutors and readers. Henri Marrou was the first to 
pay fairly elaborate attention to Augustine’s pedagogy. In this context he ob-
served the exercitatio mentis, but regarded it as an aspect of Augustine’s literary 
style that, because of its many repetitions and digressions, tended to obfus-
cate the line of discourse rather than clarify it. In her study The Therapy of 
Desire Martha Nussbaum sheds light on the use of therapeutic metaphors by 
Hellenistic authors. Taking the research by Pierre Hadot, Michel Foucault, 
Richard Sorabji and Martha Nussbaum as a point of departure, this thesis is 
an attempt to show that in Augustine’s work too the exercitatio mentis is in-
extricably bound up with the pedagogical practice reflected in classical and 
late classical texts.
 In order to be able to shed light on Augustine’s view and application of 
the exercitatio mentis and subsequently on his qualities as a pedagogue and 
mystagogue, further investigation of his texts through close reading is essen-
tial. This investigation is mainly aimed at texts that originated in and around 
the Cassiciacum period. The text of De doctrtina christiana has been included 
in order to get a picture of Augustine’s thoughts about pedagogy at the time 
that he had explicitly become linked to the Church as a priest and bishop. 

In our research regarding Augustine’s conception of the exercitatio mentis 
the hermeneutic method has been applied, that found acceptance in the 
humanities as a result of the work of Wilhelm Dilthey. This method presup-
poses that texts are an expression of the author’s perception. By subsequently 
regarding crucial texts as junctions to be read in chronological order, we 
may trace the development in his thoughts on a specific theme, such as ex-
ercitatio mentis in this case.
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For his exercises Augustine nearly always took matters from ordinary life as a 
point of departure. In both De ordine and De beata vita Augustine reflects on 
God’s guidance in his own biography. We have opted to study the exercitatio 
mentis on the basis of four themes fundamental to Augustine’s way of think-
ing. These themes are: ordo and providentia, vita beata, self and self-knowledge 
and finally language. These topics will be studied by means of textual study 
of usually early writings of Augustine, read in the light of (late) classical texts 
with which Augustine was (probably) acquainted and which formed the 
intellectual context of his thoughts.

In an introductory chapter the background, design and the method chosen 
will first be explained and the selection of Augustinian texts will be justified. 
The exercitatio mentis will also be described. Then a second section will fol-
low in which the themes mentioned, ordo and providentia, vita beata, self and 
self-knowledge and language, will be studied in four separate chapters on 
the basis of relevant works by Augustine. For the sake of clarity a distinction 
has always been made between a first level, where rhetoric is analysed, and 
a second level, where epistemology and theology are analysed, although in 
Augustine’s texts these are very much interwoven. 

For the theme ordo and providentia Augustine’s De ordine will be studied 
(chapter II.1: Exercitatio mentis in De ordine: auctoritas and practice). The 
theme vita beata will be dealt with on the basis of an analysis of De beata 
vita (chapter II.2: De beata vita: practising temperance). Subsequently we 
will focus on the theme itself and self-knowledge, by studying Augustine’s 
Soliloquia, De immortalitate animae, and De quantitate animae in chapter II.3: 
Soliloquia, De immortalitate animae, De quantitate anima: self-knowledge as a 
practice in the knowledge of God. Finally we will dwell on the main point 
of exercitatio mentis and language in chapter II.4: Language practice as a way 
to teaching. Learning from the magistrus internus and the Bible. De magistro 
and De doctrina christiana.

In a concluding section we will summarise the results of the text studies and 
try to arrive at a provisional synthesis and the formulation of some lines of 
development in Augustine’s early thoughts on exercitatio mentis, by – among 
other things – evaluating a definition of exercitatio mentis derived from work 
by Lewis Ayres and John Cavadini.
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Chapter II.1 focuses on the study of De ordine. The analysis of the rhetorical 
level shows that De ordine has characteristics of a protreptic text. The goal of 
this rhetorical genre is persuasion and exhortation. It may therefore well be 
combined with the pedagogical practice of exercitatio mentis. Three aspects 
come to the fore. First we concentrate on the way in which Augustine at-
tributes an important function to authority and auctoritas in training the in-
tellectual faculties of his students. Subsequently we will see that, in using the 
rhetorical figure of oratio perpetua at the end of the text, Augustine empha-
sises the way of faith, next to the exercitatio mentis. Finally we will study the 
beginning of De ordine, in which Augustine makes his student do an exercise 
to make him discover the work of the providentia in his own biography. 

The epistemology and theology of De ordine circles around the study of the 
disciplinae. The second half of this chapter deals with three sub aspects. First 
of all we will see that Augustine places his discussion of learning in the con-
text of a discussion on the relationship between reason and authority. Then 
we will study an example of Augustine’s preference for choosing concrete 
reality as a point of departure for his reflections: Augustine’s nightly amaze-
ment at natural phenomena. The discussion about this leads the participants 
per corporalia ad incorporalia. In De ordine the exercitatio mentis usually relates to 
attaining insight into prudence and ordo. Order, temperance and the accept-
ance of the authority of faith are of help in becoming susceptible to God’s 
ordo. Augustine always chooses concrete reality and the amazement at God’s 
creation as points of departure.
 Lewis Ayres states that the increasing liberty of the images of the practices 
is characteristic of Augustine’s use of exercitatio mentis. This is borne out by our 
research. His statement that the exercitatio mentis is ‘fundamentally neo-Platon-
ic’ in character should be modified by the statement, however, that the influ-
ence of the Stoic practice of exercitatio mentis should not be underestimated.

De beata vita focuses attention on the practice of the virtue of temperance. 
Because, according to Augustine, men can only participate in the vita beata 
after death, they will search for happiness all their lives. Searching man who, 
through repetitions, remains on the road to happiness, is a representative 
image of Augustine’s idea about formation and training. In the second sec-
tion the theme of the protreptic genre will be taken up again, of which 
Augustine also makes use in De beata vita and with which he makes his 
reader practise. 
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 The second section of this chapter deals with epistemology. It sheds light 
on Augustine’s use of therapeutic metaphors. Augustine’s pupils are first 
cured from a number of spiritual diseases, after which they may increase 
their strength by means of practice. A second aspect of Augustine’s pedagogy 
is the function of the concepts of summus modus and plenitudo in the training 
course. The training in the experience of temperantia plays an important role 
here. Contemplation leads to union with God. Therefore exercitatio mentis is 
not only a matter of the intellect, but also of the experience of the virtues in 
daily life. Consequently the theological virtues will be dealt with in the last 
section.

The reading of the texts of this chapter leads us to the conclusion that in De 
beata vita Augustine actually makes use of exercitatio mentis with respect to his 
pedagogy. The practices are applied in the context of the protreptic genre. 
Augustine makes use of notions that may clarify the relationship between 
daily life and vita beata. Consequently his pedagogy has an orthopractic fo-
cus. As is the case in De ordine, Augustine’s use of images and metaphors in-
dicates that, apart from the neo-Platonic background noted by Lewis Ayres, 
a Stoic influence on his reception of exercitatio mentis may also be observed. 

In the following third chapter three works will be dealt with: the Soliloquia, 
De immortalitate animae and De quantitate animae. In these Augustine reflects 
on self-knowledge and knowledge of God. According to Augustine self-
knowledge and knowledge of God may not be attained by one’s own effort 
and training only. God comes to meet us. Therefore the person of Ratio in 
the Soliloquia will first be investigated. Analysis of the opening prayer shows 
that the way to knowledge of oneself and of God knows a therapeutic phase. 
Augustine’s idea about the role of the teacher shows that he opts for broad-
ening of the pedagogic discourse, to which he adds the way of faith and 
aspects of the teaching of the Church. This becomes obvious from, among 
other things, his interpretation of the ladders towards perfection at the end 
of the De quantitate animae. 
 In De quantitate animae characteristics of the protreptic genre have also 
been found. We have already seen that Augustine generally applies the ex-
ercitatio mentis within this genre. Memory forms a connecting link between 
sensibilia and intelligibilia. Subsequently it has an important function in the 
formation. Therefore the next section deals with the working of memory 
and its function in teaching. A final aspect of our investigation of rhetoric has 

Claes PE.indd   243 23-11-2011   22:40:15



[ 244 ]

to do with the person Ratio. To her both human and divine characteristics 
are attributed. As initiator and guide of the exercitatio mentis she is consoling, 
divinely omniscient and omnipresent. Augustine’s application of exercitatio 
mentis is, however, not exclusively directed at human efforts. He attributes 
an important role to Ratio, who meets the student in the seclusion of the 
inner self. Thus her therapeutic abilities may be exploited without causing 
shame. In order to achieve this, Augustine frequently makes use of visual 
metaphors, of the neo-Platonic idiom of cleansing, but he also attributes to 
Ratio knowledge in the field of medicine. 
 Investigation of the epistemology and theology of these works reveals 
that the exercitatio mentis takes place partly internally and partly externally. 
The second part of this chapter is fully concerned with this area of tension 
as the context for exercitatio mentis. The first work read is the De immortali-
tate animae. In this treatise Augustine describes that through contemplation 
the soul becomes ever more aware that her essence is formed by the Ratio, 
whom Augustine therefore calls vehiculum veritatis. 
 The result of formation is not limited to internal thinking only. It should 
be expressed in action. Acting rightly may be learned by means of the prac-
tice of virtue. Consequently in the next section Augustine’s view on training 
the practice of virtue in the Soliloquia will be investigated. On the one hand 
virtues are gifts of God (receptive aspect), on the other hand Augustine de-
scribes them actively as an exercise demanding that the student makes an ef-
fort. Augustine attributes a healing effect to this exercise in practising virtue. 

These observations help us to form a picture of Augustine’s reception of 
the philosophical tradition of self-knowledge. Both knowledge of oneself 
and knowledge of God presuppose a lifelong formation process. Apart from 
intellectual training, prayer also has a function here. Augustine tries to find a 
balance between activity and receptivity in his pedagogy. 
 The research of this third chapter is the occasion to make two remarks 
about Lewis Ayres’ description. The first is a confirmation of the suggestion 
made that exercitatio mentis is both neo-Platonic and Stoic in character. In ad-
dition it may be remarked that Augustine’s application of exercitatio mentis is 
“increasingly internal” in character, but at the same time always has its point 
of departure in the sensibilia. 

In the last chapter the focus is on the exercitatio mentis in its relation to the 
pedagogy of (Biblical) language. A first orientation on De magistro and De 
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doctrina christiana shows that the way in which Augustine deals with language 
and signs is ambiguous. On the one hand he shows himself to be a passionate 
master of language; on the other hand he points out the limitations inherent 
in the use of signs. In De magistro Augustine links the use of words with the 
notions discere and docere. In De doctrina christiana we find a more elaborate 
view. Augustine points out that Bible study may have a therapeutic character. 
He adds the concepts uti and frui to the concepts signum and res, so that the 
interpretation of signs attains an ethical dimension. 

Investigation of rhetoric makes clear that Augustine was fascinated by lan-
guage, but he was also moderate in his optimism. Sometimes his scepticism 
regarding the use of signs may be noticed in his argument. He assumes that 
words are indispensable in teaching, but as an experienced teacher he also 
calls attention to their limitations. Augustine also sees this flaw in the study 
of the disciplinae. The exercises in grammar and dialectics train the student’s 
and reader’s ability to abstract. In De doctrina christiana the benefit of study-
ing the sciences is no longer self-evident and therefore Augustine legitimises 
the correct use of the sciences by means of the Biblical spolia motif. In De 
magistro Augustine explains and clarifies a number of times the pedagogy he 
applies. Training and study are instrumental, not goals in themselves. 

Investigation of the level of the epistemology and theology of De magistro 
and De doctrina christiana draws attention to the theme of auctoritas and the 
principle of congruitas of God’s saving action in the human situation. 
 In De magistro Augustine’s view of auctoritas is dominated by the contrast 
between the magistri in terris and the magister internus. This is illustrative of the 
way Augustine fills in the classical formation ideal. In Augustine’s pedagogy 
the focus is especially on community and initiation. In De doctrina christiana 
he emphasises the congruitas by using the image of therapy. The formation 
process as envisaged by Augustine begins by studying the Bible, although the 
experience of what is studied in the words is the most important aspect. The 
exercise of this in practice is elucidated by Augustine in his view on virtues 
and the way these are experienced. He describes the functioning of virtues as 
locus for exercitatio mentis and as the way in which God comes to meet man.

Augustine’s reception of exercitatio mentis as an instrument in language teach-
ing is characterised by a large degree of ambiguity. His use of the concept 
auctoritas is striking, strongly linked as it is to the magister internus. This leads 
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Augustine to the development of a pedagogy in which a sense of com-
munity is striven after. Christ replaces the classical image of the sapiens and 
humilitas is one of the most typical characteristics of the wise man.

Finally we have tried, with the help of Lewis Ayres’ research, to formulate a 
synthesis. In general it may be remarked that our investigation of exercitatio 
mentis shows that, in his exercises, Augustine aims at an increasing freedom of 
images, which puts him in the tradition of neo-Platonism. At the same time 
he shows that a formation process should always have its starting point in the 
concrete world. Language and signs form the objectum materiale of the exerci-
tatio mentis. The virtuosity with which he uses images is an indication of the 
great value Augustine attaches to this practice. Therefore Lewis Ayers’ descrip-
tion of exercitatio mentis may be complemented by the remark that Augustine’s 
application of the exercitatio mentis is essentially rhetorical by nature. Finally 
we have noted that to Lewis Ayers’ characterisation of the exercitatio mentis as 
fundamentally neo-Platonic, it may be added that the analyses of our studies 
have shown that the influence of Stoic authors is also substantial. 

The study of Augustine’s early work shows how he gropingly attempts to 
provide his faith with a reasonable underpinning. In order to do so he makes 
pragmatic use of ideas that he had at his disposal. Although verbally very 
gifted, he remains sceptical about the use of language in the formation proc-
ess. On the other hand he makes use of the possibilities offered by rhetoric 
in order to convince his readers. 
 The exercises Augustine makes his interlocutors do usually have their 
starting point in the material environment of his pupils. He tries to direct 
the attention per corporalia ad incorporalia. The ordo studiorum, including lan-
guage, dialectics and arithmetic, takes pride of place here. 
 The goal of Augustine’s pedagogy is union of thinking and acting. Here 
virtues have an important function, because they are the locus of exercitatio 
mentis and a form of God’s assistance. 

Finally in the conclusion of this thesis a new description of exercitatio mentis 
will be proposed:

Exercitatio mentis is training in thinking, a gradual intellectual movement 
from material to immaterial, from outside to inside, from temporary to eter-
nal and from signum to res. This has its origin in neo-Platonic and Stoic 
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thought. Exercitatio mentis has been received by Augustine in a renovating 
way and adapted as a pedagogical strategy to convince the reader of the 
philosophia christiana by means of arguments. At the same time he wants to 
bring about a corresponding change in life practice. Augustine’s application 
of exercitatio mentis is essentially rhetorical in nature.
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