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1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7.

Dat Gregorius de Grote een theoloog van de ervaring is, blijkt uit het feit dat wat De semiotiek van het verleden doet een voorstel over de oorsprong en intentie
hij in zijn missie-instructies uitdraagt, gerelateerd is aan wat hij in zijn beke- van de geanalyseerde historische tekst in het verleden, zonder de afloop te

ringservaring ontdekt. kennen die in de geschiedenisboeken beschreven staat. De semiotiek van het
verleden beschrijft aldus geschiedenis in actu en ontkracht het verwijt dat

2.                                                                                                                                            geschiedenis saai is.
De bekeringservaring van Gregorius de Grote, waarin op de positie van /theo-
nomie/ het perspectief van het /faciliteren/ voor het menselijk handelen ontslo-                                                                                                                  8.
ten wordt, bekritiseert zowel een 'te veel willen' van de maakbare sanienleving De semiotiek laat de religiewetenschap zien dat er achter de vormen wel

als ook de'zelfgenoegzaamheid' van ieder eigen gelijk. degelijk inhouden schuilgaan die zinvol ter sprake gebracht kunnen worden.
De semiotiek laat vervolgens zien dat de inhouden, waar het in de theologie

3.                                               om gaat, alleen als gerepresenteerde betekenis zinvol ter sprake gebracht

De spiritualiteit van Gregorius de Grote, die gestructureerd is als een zich als- kunnen worden.
maar weer keren naar de positieve termen van de feitelijkheden, keuzes en di-
lemma's die het leven een mens stelt, vormt een uiterst nuttig kompas voor een                                                                                                                  9.
welbewuste levenswandel in onze gefragmenteerde wereld vol tegenstellingen. De stelling'zonder dialoog vaart niemand wel' wordt bewezen door het in dit

onderzoek verworven inzicht dat iedere feitelijkheid in wezen een in de werke-
4. lijkheid geprojecteerde intentionaliteit is.

De missiestrategie van Gregorius de Grote, die gekenmerkt wordtdooreen hou-
ding van vaste overtuiging in het missionaire streven en een open oog voor de 10.

menselijke maat in het daaraan gekoppelde handelen, leert dat het theologische Met recht en reden stelt de Nederlandse Publieke Omroep dat het bestel'voor
gelijk in balans moet zijn met het gelovige vertrouwen op God. iedereen' en'van iedereen' is. Sinds jaar en dag behoren de omroepverenigingen,

op basis van hun verankering in de samenleving, tot de laatstgenoemde groep.

5.                                                                                                                   Vandaar dat voor het uitvoeren van de publieke taak ten behoeve van de Neder-
Wie goed kijkt naar de afbeelding op het omslag van dit boek ziet dat de duif landse samenleving, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep
voorzichtig balanceert op de rand van het aureool achter de in alle rust zittende meer baat heeft bij het investeren in de pluriforme bestuurscultuur dan bij het
paus. De afl:,eelding roept opposities op als voor vs. na, beweging vs. rust en stoere werken aan een heldere en eenduidige bestuursstructuur.
transcendent vs. immanent. Op basis daarvan kan gesteld worden dat de duif in
de iconografie van Gregorius de Grote, niet alleen het symbool is voor de heili- 11.

ge Geest maar ook beschouwd dient te worden als het paradoxale object bij de Dat alles van waarde weerloos is, wordt de liefhebber van cultuurprogramma's
bekering van Gregorius de Grote, die beschreven kan worden als een aanval van hoorbaar duidelijk door de ruis op de A M -frequentie van Radio 5.

vertigo, die ervaren wordt als een goddelijke genadegave.
12.

6.                                                                                                                               Hoewel ik weet dat ik de ontstaansgeschiedenis van dit boek niet helemaal recht
De wijze waarop Gregorius de Grote in Ep. xi, 37 de heidense vorst Aethelberht doe, wil ik toch wel kwijt dat ik stellingen formuleren lastiger vind dan een
tot koning bij de gratie Gods bombardeert, geeft hem niet alleen het recht op dissertatie schrijven.
de eretitel'geestelijk vader van het Engelse volk', die de anonieme monnik van
Whitby hem verleende, maar ook op die van 'geestelijk vader van de Engelse

humor'.



STELLINGEN

behorende bij

Conversio

Bekering en missionering bij  Gregorius  de Grote,

een semiotiek van het verleden

PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van

doctor in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg,

op gezag van de rector magnificus,

prof dr. F.A. van der Duyn Schouten,

in het openbaar te verdedigen ten overstaan van een

door het college voor promoties aangewezen commissie

in de aula van de Universiteit op vrijdag 27 april 2007 Om 14.15 uur

door

Arnoldus Antonius Maria Smeets,

geboren op 27 december 1960 te Bre(la



Conversio. Bekering en missionering bij Gregorius de Grote



Conversio
Bekering en missionering bij Gregorius de Grote,

een semiotiek van het verleden

PROEFSCHRIFT

terverkrijging van degraad van

doctor in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg,

op gezag van de rector magnijicus,

prof. dr. RA. van der Duyn Schouten,

in het openbaar te verdedigen ten oversman van een

door het college voor promoties aangewezen commissie

in de aula van de Universiteit op vrijdag 27 april 2007 Om 14.15 uur

door

Arnoldus Antonius Maria Smeets,

geboren op 27 december 1960 te Breda



Promotor: prof. dr. J.B.M. Wissink
Copromotor: dr. J.J.C. Maas

Deze publicatie is mede tot stand gekomen door een financiele bijdrage van de
Vereniging K Ro,de Stichting Sormani Fonds, de Radboudstichting wetenschappelijk

onderwijsfonds, mw. C.T. van Halderen-Koomen, mw. W.A. Verhoeven-van der

Heijden en door bemiddeling van de Stichting Porticus.

I S B N  978 90 5625 249 6

© 2007 by the author

Omslagillustratie. Collections Bibliotheque municipale de Rouen. Photographie:
Thierry Ascensio-Parvy

Omslagontwerp: Brigitte Slangen, Nijmegen
Vormgeving binnenwerk: Gerrit Vroon, Arnhem

Verspreiding in Belgie:
Maklu Distributie, Antwerpen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. No part  of this publication may reproduced in any form by print,
photoprint or any other means withoutprior written permission from thepublisher.



Woord vooraf

Jaren geleden heb ik op een warme Romeinse middag de heuvel Coelius
beklommen. Ik had toen de trap, de tuin en de kerk op de plek waar eens Gre-

gorius de Grote woonde voor mezelf. Zeker voor deze gelegenheid zou het mooi
zijn als ik kon zeggen dat ik Gregorius de Grote heb gezien. Ik heb daar toen

geen historische ervaring gehad. Wel zag ik het fletse fresco van Augustinus bij
Aethelberht en kon ik de verleiding weerstaan even op de troon van Gregorius
de Grote te gaan zitten. Toen was ik al zo lang met mijn dissertatie bezig dat ik

het over'mijn paus' had. Zo gaan die dingen.
Gregorius de Grote behoort eerst en vooral de geschiedenis toe en daar

neemt hij een terechte, belangrijke plaats in als brugwachter tussen de laat-
antieke en middeleeuwse periode. Hij bekleedde de zetel van Petrus in een peri-
ode van grote veranderingen. Zijn spiritualiteit was voor de middeleeuwse
monastieke traditie een belangrijke bron van inspiratie. Daar gaat dit onder-

zoek evenwel niet over. Mij gaat het om de mogelijkheden van de semiotiek van
A.J. Greimas als een methode voor historisch onderzoek. De onderzoeksvraag
klinkt door in de ondertitel van dit boek: 'een semiotiek van het verleden'. Als
testcase koos ik een drietal brieven van paus Gregorius de Grote (590-604). Het

gaat om de aanbiedingsbrief bij de Moralia aan Leander van Sevilla en om twee
brieven met instructies voor de missie van Engeland uit 601. De brieven zijn
stuk voor stuk bekende historische bronnen en worden in dit onderzoek op een
andere manier gelezen, niet zozeer als bewijsstukken van de geschiedenis maar
als representanten van het verleden. In de analyses wordt een voorstel gedaan
over de betekenis van de brieven, die vervolgens 'in discussie' gebracht wordt
met de historische contextualisatie van de bronnen.

Het pontificaat van Gregorius de Grote slaat een brug tussen twee tijdper-
ken. Op een veel bescheidener vlak wil dit onderzoek ook een brug slaan. Aller-
eerst tussen semiotiek en geschiedwetenschap, vanuit de these dat de greimas-

siaanse semiotiek een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het geschiedweten-
schappelijk onderzoek, en vervolgens tussen het theologisch en het (kerk)his-
torisch onderzoek naar Gregorius de Grote, waarmee deze studie aansluiting
zoekt bij het moderne wetenschappelijke onderzoek naar de betekenis van Gre-

gorius de Grote. Mij heeft het veel geleerd over de betekenis van conversio, beke-

ring, als een centraal motief in leven en werken van Gregorius de Grote. En ik
ben ervan overtuigd geraakt dat zijn spiritualiteit haar zeggingskracht nog niet
verloren heeft.
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Taren voordat ik de heuvel Coelius beklom wenste professor dr. Gerard Lukken,
emeritus hoogleraar liturgie en sacramententheologie van de Theologische
Faculteit Tilburg, me 'veel inspiratie bij mijn dissertatie' toe. Het heeft gehol-

pen. Van hem leerde ik de geheimen - en in het begin waren het geheimen - van
de greimassiaanse semiotiek. Hem beschouw ik als mijn leermeester en ik kijk
met veel genoegen terug op de colleges, op zijn begeleiding van mijn doctoraal-
scriptie en steun tijdens de eerste jaren die ik aan mijn proefschrift werkte. Dat
het voltooien van dit werk langer duurde dan de termijn van zijn promotie-
recht, is aan mijn planning te wijten en aan de aandacht die andere werkzaam-
heden opeisten. Zijn belangstelling voor de voortgang van het onderzoek is er
niet minder om geworden.

In 2001 werden de eerste contacten gelegd met de (toenmalige) Katholieke
Theologische Universiteit te Utrecht waar mijn onderzoek een gastvrij onder-
dak vond bij professor dr. Jozef Wissink en dr. Jacques Maas. Ik ben hen dank-
baar dat ze mij onder hun hoede hebben genomen en - heel subtiel maar effec-
tief (en niet zonder noodzaak) - langzaam de duimschroeven aandraaiden,
door er met een zekere regelmaat op te wijzen dat het point of no return bereikt
was en dat het onderzoek toe was aan een verdiende afronding. Ik wil mijn twee
begeleiders graag bedanken voor hun geduld. Ik heb veel profijt gehad van de
kennis van de semiotiek van Jacques Maas en zijn kritische kanttekeningen bij
de verschillende versies van hoofdstukken. Jozef Wissink wil ik bedanken voor
zijn aandacht en belangstelling. Van zijn kennis van traditie en theologie en van
zijn scherpe oog voor detail en nuance heb ik veel geleerd.

Professor dr. G. Bartelink (emeritus hoogleraar van de Radboud Universi-
teit) en dr. R Hensels (universitair docent aan de FKT ) waren zo vriendelijkom
mijn werkvertalingen te lezen. Ik heb veel gehad aan hun op- en aanmerkingen.

Mariken Roes en Hanneke Westhoffvan uitgeverij ValkhofPers wil ik bedan-
ken voor hun vriendelijke samenwerking en hun professionele inzet bij het tot
stand komen van dit boek. Drs. Cathy de Waele voor haar kritische lezing van
het manuscript en drs. Huub Stegeman voor de vertaling van de samenvatting.

Er zijn nog meer mensen die ik wil bedanken. Allereerst mijn familieleden,
waaronder mijn dochter Loes, en Lieke, de dochter van Henny. Zij allen weten
inmiddels meer van de semiotiek en van Gregorius de Grote dan hen wellicht
lief is. Ik wil ze bedanken voor hun steun. Dat geldt met name voor mijn moe-
der en schoonmoeder. Zij spelen een stille hoofdrol bij de totstandkoming van
dit boek. Mijn collega's bij de K RO wil ik bedanken voor hun belangstelling en
drs. Frans Slangen, de voorzitter van  de  KRO,  voor de geldelijke bijdrage  die
KRO  gaf om de publicatie van mijn onderzoek mogelijk te maken. De promo-
vendi van Jozef Wissink voor hun luisterend oor tijdens de presentaties van
mijn  onderzoek. De leden  van  Too G (wat overigens staat voor Theologische
Onderzoek Overleg Groep) voor de gezellige en gastvrije samenkomsten en
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hun opbouwende kritiek tijdens de voorbereiding op mijn promotie. Mijn
broer Lucien Smeets en mijn beste vriendin Yvonne Frijters, omdat zij de scho-
ne taak van paranimf op zich wilden nemen. Angela Maas en Leo Ummels dank
ik voor hun inzet en welwillende bijdrage.

Ten slotte, Henny Verhoeven. We hebben samen veel plezier gehad van Gre-
gorius de Grote maar ik heb je ook met het niet geringe leed opgezadeld dat nu
eenmaal met het schrijven van een proefschrift gegeven is. Ik heb veel gehad aan
je niet aflatende steun en je vaardigheid om de juiste en verhelderende vragen
te stellen. Niet alleen als ik trots verslag kwam doen van de een of andere geni-
ale vondst maar vooral wanneer ik je met gebogen hoofd kwam melden dat ik
verstrikt geraakt was in een onontwarbare kluwen van de inzichten, gedachte-
lijnen en schema's. Hoe zwaar kan de last van drie eeuwenoude brieven soms

zijn. (Drie! En 6dn niet eens helemaal.) Maar hoe mooi ook als het kwartje viel,
een inzicht geboren werd of de analyse of het hoofdstuk voltooid. Ik weet niet
precies wiens zucht van verlichting het diepst was toen ik je het uiteindelijke
'finis' liet zien. Ik zal straks met instemming Isidorus van Sevilla citeren die
schrijft dat je van het lezen van het werk van Gregorius de Grote heel gelukkig
wordt. Ik wil tegen jou, en en passant tegen iedereen die dit leest, zeggen dat ik
door het leven met jou niet alleen gelukkig maar zelfs heel gelukkig ben.

Ik studeerde theologie in Tilburg. Ik promoveer in Utrecht - en toch ook weer
niet. Als ik dit onderzoek verdedig, zijn de Theologische Faculteit Tilburg en
de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht gefuseerd tot de Faculteit
Katholieke Theologie en het departement Religiewetenschappen en Theologie.
Ik hoop dat beide instellingen the best ofboth worlds bewaren en de theologie in
vruchtbare dialoog met de hedendaagse wereld kunnen brengen.

Arnold Smeets
Feestdag van Gregorius de Grote, september 2006
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I. Historiogr«lie en semiotiek

 'Historians are a sceptical lot, David Harlan  

Ooit is een relatie gelegd tussen het lezen van het werk van paus Gregorius de
Grote (590-604) en het verwerven van geluk. Isidorus van Sevilla, hij legde het
verband, beloofde zelfs dat de lezer nimium felix- zeergehikkigzou worden: In
dit onderzoek wordt dit zonder meer voor waar aangenomen en het geluk
dankbaar aanvaard. Het gaat in dit onderzoek echter om iets anders. De drie
brieven van Gregorius (waarvan den slechts gedeeltelijk) die hier centraal staan,
worden gelezen omwille van het verwerven van historische kennis.

Het oeuvre van Gregorius de Grote is omvangrijk en vormt een belangrijke
historische bron. Zijn bijbelcommentaren, preken en brieven bieden een unie-
ke toegang tot het denken, de gebeurtenissen en ontwikkelingen van de late 6de
eeuw: De enorme historiografie over Gregorius getuigt van zijn grote rol en be-
tekenis. Een van Gregorius' vroegste geschiedschrijvers, een anonieme monnik
van Whitby, wijst op zijn rol in de kerstening van de Angelen. De toon is eufo-
risch: utiquepreceptum Domini lucidum inluminans oculos, sic inluminavit ut in-
ter mulm ingenii munimina suf in signum sanctitatis adgratiam prophfte singit-
lari fertur dono de nobis intellegentiti  pervenisse -'Het gebod van de Heer is hel-
den licht voor de ogen' en het verlichtte hem [Gregorius] zodanig dat hij, zoals ge-
zegd wordt als een teken van heiligheid, naast vele andere sterke punten van zijn

karakter, door de genade de gave van de profetie verkreeg. Dat werd duidelijk in zijn
unieke gave onze behoeften te begrijpen.3 Voor de anonieme monnik was Grego-
rius als onbetwistbare grondlegger van het christendom in Engeland, de geeste-
lijk vader van zijn volk. Nu was Whitby het centrum van de cultus rond Grego-
rius in Engeland en dat relativeert wellicht de objectiviteit van het geschiedwerk

i. Felix tamen et nimium felix qui omnia studiorum eius potuit cognoscere - gelukkig, ja heel
gelukkig is hij die het werk van Gregorius leert kennen. Het is een citaat van Isidorus van Sevilla, De
viris iHustribus 40,56 (J.-R Migne, Patrologia tatina (pL) 83,1102). Geciteerd in C. Dagens, Saint
Gregoire  le  Grand, 17 ·
i Naast de brieven, preken en de bijbelcommentaren dienen de Dialogorum libri iv en de Regula
Pastoralis genoemd te worden. In de reeksen Sources Chrttiens (SC) en Corpus Christianorum
Series Latina (CC) zijn tekstkritische edities van het werk van Gregorius opgenomen. Voor een
overzicht zie onder andere John Moorhead, Gregory the Great, 169.
3. B. Colgrave, The earliest life, 90. Het citaat is van Psalm 19,9 in de N BV . De oudste vita wordt

gedateerd tussen 704-714· Een andere oude getuige van Gregorius' inzicht en betekenis is Isidorus
van Sevilla. per gratiam sancti Spiritus lumine praeditus - door de genade van de heilige Geest heeft
hii inzicht verworven (in: De uiris illustribus, 40; PL 83, 1102; geschreven ca. 6i6-6i8).
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van de anonieme monnik.4 Met een heel andere insteek en toonzetting beves-
tigt het moderne onderzoek de in deze vita getrokken conclusie. Hedendaagse
historici plaatsen de kerstening van Engeland in de context van de missionering
van West-Europa, waarbij de missietheologie van Gregorius een belangrijke rol
speelt. Daarnaast wordt gewezen op de betekenis van Gregorius voor de ontwik-
keling van het pausschap of op zijn rol als verdediger van de romanims in woe-
lige tijden. De Britse Gregoriuskenner Robert A. Markus bijvoorbeeld be-
schouwt hem als een Grenzgestalttussen de laat-antieke en de middeleeuwse we-
reld.5 Carole Straw heeft het over de enorme invloed van de rijke en genuanceer-
de spiritualiteit van Gregorius op latere middeleeuwse tradities.6

Dit onderzoek begint niet zozeer bij de historische relevantie van Gregorius
de Grote als wel bij zijn belang voor het 'historisch bedrijf' of de geschiedwe-
tenschap, met andere woorden bij Gregorius als bron voor geschiedschrijving.
De centrale vraag in dit onderzoek is of een semiotische lezing van teksten uit
het verleden voor de geschiedwetenschap relevant materiaal oplevert. Het kan
dan gaan om nieuwe kennis of een bevestiging of nuancering van bestaande
historische kennis en inzichten. De semiotiek beschrijft hoe in een tekst (in de
meest abstracte zin van het woord) betekenis tot stand komt. Een historische
bron geldt als een tekst, een discours. De leeshypothese die met de semiotische
analyse geformuleerd wordt, beschrijft waar het discours zich over uitspreekt
en hoe dat gebeurt en doet daarmee een voorstel over de (hier: historische)
betekenis van het discours.

In dit onderzoek wordt de semiotiek beschouwd als een geschiedweten-
schappelijke praxis. Dit uitgangspunt zal getoetst worden aan de hand van een
tweetal casussen, waarbij in totaal drie historische bronnen geanalyseerd zullen
worden aan de hand van het instrumentarium van de greimassiaanse semio-
tiek. Het gaat om (de eerste twee paragrafen van) de tot Leander van Sevilla
gerichte aanbiedingsbrief bij de Moralia in Iob, het commentaar op het boek
Job uit 596 en vervolgens om twee brieven die Gregorius schreef in de context
van de missionering van Engeland uit 601.7 In de derde paragraaf van dit hoofd-

+ De verering Cen erkenningl van Gregorius in Engeland staat in schril contrast met het
aanvankelijke absolute doodzwiigen van ziin me,noria in Rome. Zie hierover RA.B. Llewellyn,
'The Roman Church in de seventh century: the legacy of Gregory x' in:JEH 25(1974),363-380.
5 R.A. Markus, Gregory the Great and his world, xii.
6. Carole Straw, Perfection m imperfection, 2. De algemene indruk wordt verwoord in een recente
overzichtswerk van E Donald Logan, A history of the Church in the Middle Ages, 47. Hij stelt dat
de vraag wie de grootste paus van de middeleeuwen was vanuit verschillende invalshoeken
beantwoord kan worden en dat 'a strong case might be made that on the head of any such lists
should be the name op Pope (iregory the Great (590-604).' Zie ook onder meer: Miriam
Schambeck, Conteinplatio als Missio, 1, en Katharina Greschat, Die Moralia in Job, 2.
7. De tekst en werkvertaling van deze brieven ziin voorafgaand aan het hoofdstuk waarin de

bronnen geanal>'seerd worden afgedrukt. De tekst is overgenomen uit de tekstkritische editie in
de Cc-reeks. De aanbiedingsbrief Ad Leandrut,1 in cc 143,1-4; de twee brieven betreffende de
Engelse missie Ep. xi,17 in CC 1404, 929-932 en Ep. xi,56 in CC 140'. 961-962.

14



stuk zal de vraagstelling nader worden uitgewerkt. Daarvoor wordt in paragraaf
2 van dit hoofdstuk ingegaan op de methode die in dit onderzoek op zijn kwa-
liteiten als historische praxis getest zal worden. Om te beginnen zal ingegaan

worden op de vraag hoe de geschiedwetenschap zichzelf definieert, hoe bron-
nen in het historisch onderzoek gebruikt worden en of de semiotiek als een his-
torische praxis kan fungeren.

1. GESCHIEDENIS EN HET VERLEDEN

Zonder bronnen is geschiedenis ondenkbaar. Geschreven en ongeschreven
bronnen leveren of staven de feiten waar de geschiedenis op rust en brengen de
historicus als het ware oog in oog met het verleden. Daarmee is niet gezegd dat
de getuigen van het verleden zonder meer van het verleden getuigen. Teksten
uit het verleden vallen niet samen met historische kennis, maar zijn in de let-
terlijke betekenis van het woord bronnen van die historische kennis. Het is de
historicus die van de tekst uit het verleden een bron maakt. Diens zorgvuldige

lezing en kritische bestudering valideert de tekst als bron en vormt de basis voor
het vaststellen van de feiten die de tekst uit het verleden bevestigt of aantoont.8
Het oogmerk van iedere geschiedschrijving is de verleden werkelijkheid te
beschrijven en te verklaren.

In het statuut van de geschiedwetenschap dient uitgewerkt te worden hoe in
de geschiedschrijving de claim betrouwbare en ware uitspraken over het verle-
den te doen gewaarborgd wordt. Daarbij wordt van oudsher sterk geleund op
een aan de natuurwetenschap ontleend wetenschapsfilosofisch paradigma waar
objectiviteit garant staat voor de waarheid van de geverifieerde uitspraken. Op
de eerste plaats heeft de objectiviteit betrekking op het aspect van de feitelijk-
heid van de geschiedenis (het aspect van het onderzoek of de geschiedvorsing):
de empirisch-kritische methode van het bronnenonderzoek waarborgt in de
geschiedwetenschappelijke praktijk de betrouwbaarheid van de feiten. Vervol-
gens betreft de objectiviteit het aspect van de narrativiteit van de geschiedenis
(in de zin van: het eindproduct van het onderzoek, de geschiedschrijving): de

8. Deze bronnenkritiek kan gezien worden als een eerste fase van het historisch onderzoek: de
geschiedvorsing. De fase van de geschiedvorsing leidt tot het formuleren van context en

verklaring: de geschiedschrijving of de historiografie. De geschiedschrijving, het verhaal o f de
narratio van de geschiedenis, is het zichtbare eindproduct van het historisch onderzoek en
bepaalt hoe geschiedenis gepercipieerd wordt. Het woordenboek getuigt hier al van. Van Dale
noteert in de 12de druk bij het lemma geschiedenis (na'het gebeurde' en'historische

gebeurtenis') als betekenis'het verhaal van iets dat gebeurd is, m.n. geloofwaardig en geregeld
verhaal'. Kort en bondig is'Story: History: account of things past' in Nancy E Partner,'Making up
lost time. Writing on the writing of history' in: Speculum 61(1986), 96. Op de volgende pagina van
het aangehaalde artikel wordt met'history imposes syntax on time' de narrativiteit van de
geschiedenis benadrukt.
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onpartijdigheid van de historicus en zijn vraagstelling en de eisen van consis-
tentie en coherentie die aan de concrete geschiedschrijving gesteld worden,
waarborgen de betrouwbaarheid van de reconstructie van de feiten en de ver-
klaringen van de gebeurtenissen uit het verleden.

Hoeveel prestige dit paradigma historici ook gaf (en nog geeft), weinig his-
torici zullen het zonder voorbehoud onderschrijven. In zijn algemeenheid
erkennen historici dat dt geschiedenis niet bestaat, dat het altijd gaat om een
versie van de geschiedenis.9 De veelheid aan geschiedschrijving illustreert al dat
het verleden zoals dat ooit was zich moeilijk laat vangen. De relativering van de
waarheidsclaim van de geschiedenis kan van doen hebben met een pragmati-
sche instelling: historici hebben naar verluidt een zekere neiging hun belang-
stelling eerder op de praktijk van de geschiedbeoefening te richten dan op epis-
temologische kwesties en modellen.1° Toch kan niet volstaan worden met een
eenvoudig'en we schrijven nog lang en gelukkig'. Juist de waarheidsclaim van
de geschiedschrijving wordt bekritiseerd en het relativeren van die claim ver-
sterkt eerder de urgentie van de vraag dan dat er een antwoord mee geformu-
leerd wordt. Wat rest er nog van de geschiedenis als dd geschiedenis niet bestaat?

De kritiek op de objectiviteitclaim van de geschiedenis richt zich in eerste
instantie op de historiografie, op de tekst als product van de geschiedweten-
schap; het onderzoek, de geschiedvorsing, valt vooralsnog buiten beeld.

Als antwoord op de zojuist gestelde vraag wordt hier volstaan met een type-
ring van de in dit onderzoek ingenomen geschiedfilosofische positie. Een posi-
tie die de vermeende objectiviteit van de geschiedenis confronteert met de nar-
rativiteit. Geschiedenis (het historisch proces) is het verhaal over het verleden
en meer bepaald het verhaal van de historicus over het verleden waar hij over
schrijft.11 De vaststelling dat de realiteit van de geschiedenis niet in het verleden
'wie es eigentlicht gewesen'ligt, luidt niet het einde van de geschiedenis in. Er is

5 Alun Munslow, Deconstructing history, 1. Illustratief is:'It is not that we don't know that history
is the definitive human audacity imposed on formless time and meaningless event with the
human meaningmaker: language; but the silent shared conspiracy of all historians (who
otherwise agree on nothing these days) is to talk about the past as though it were really"there".'
zie: Nancy R Partner, 'Making up for lost time: Writing on the writing of history', 97·
10. Brooke Williams constateert in haar artikel'What has history to do with semiotics?' in:
Semiotica 54(1985), 267-333 een zekere afkeer van historici voor epistemologische modellen. Zij
wijst op een mogelijke oorzaak: 'It is not, as sometimes is suggested, that historians are

"abnormally stupid, but that the discipline of history ( . . . ) is necessarily rooted in temporal
human experience that can best be expressed in natural languages. Historians, therefore, find the
very material itself that they work with resistant to any tightly defined system whatever precisely
because such a definition presupposes too much: it leaves out the heart of the matter, in o.c. 279·
Zie ook: RR. Ankersmit, De navel van degeschiedenis, 217.
11.Alun Munslow, Deconstructing history, 2: 'the reality of the past is the written report, rather
than the past as it actually was ( . . . ) .I n our contemporary or postmodern world, history
conceived of as an empirical research method based upon the belief in some reasonably accurate
correspondence between the past, its interpretation and its narrative representation is no longer
a tenable conception of the task of the historian'.
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niet zo zeer sprake van een retractie, in de zin van een verloren gaan van het
object van de geschiedenis. Het gaat om een retraktatie of herroeping, gericht
op het hervinden van de geschiedenis van zichzelf.

Nu geschiedenis bepaald is tot het verhaal over het verleden, betekent dat dat
geschiedenis fictief is in een technische betekenis van het woord: het creeren
van vorm in taal. Geschiedenis is fictief omdat het verhaal, de historische nar-
ratio, de tijd een talige vorm oplegt. Het'en toen, en toen' van het verleden wordt
in het verhaal over het verleden een zinvolle reeks; alleen de taal van het verhaal
verleent de gebeurtenissen in de tijd een betekenis, want inderdaad: 'history
imposes syntax on time'.12 De historische narratio is dan ook een geconstrueer-
de tekst, bedoeld om de werkelijkheid op overtuigende wijze te imiteren. Het
gaat dan om door de historicus geinvesteerde overtuigingskracht. Het is belang-
rijk om vast te stellen dat de overtuigingskracht van de historische tekst geen
eigenschap maar een effect van de tekst is.13 ( Te zou kunnen stellen dat naarma-
te de geschiedenis als 'waarheid' wordt beschouwd, de historicus er beter in
geslaagd is de intenties en conventies waar te maken; goede geschiedenis be-
werkt een'waarheidseffect'.) Een tweede punt  is dat de tekst, als drager van  het
geconstrueerde verhaal over het verleden, niet samen valt met de werkelijkheid
die de tekst beschrijft; de tekst is een teken ten opzichte van die werkelijkheid.
Als teken, verwijzend naar de werkelijkheid van weleer, verleent de tekst de ver-
leden werkelijkheid betekenis. De ondergrens van de vaststelling dat geschiede-
nis fictief is, is dat geschiedenis geen fictie is zoals literatuur dat wel is. Dat heeft
niets van doen met de talige vorm (die immers gelijk is) maar met het object.
De literatuur gaat over een verzonnen werkelijkheid, de geschiedenis over een
reele, zij het een voorbije, werkelijkheid. Het verschil in object vertaalt zich in
een verschil in de rol van de schrijver en het gebruikte protocol.'4 De'rules of
fiction, with which life to be credible must comply' die voor de geschiedenis nu
eenmaal gelden, moeten door de historicus in acht genomen worden en zijn het
middel om de feitelijkheid van de narrativiteit te waarborgen.15 De historicus

11. Een citaat uit Nancy R Partner,'Making up for lost time. Writing on the writing o f history', 97.
Zij schrijft in dit artikel uitgebreid over de narrativiteit van de geschiedenis. Zie ook Nancy E
Partner,'Historicity in an age of reality-fictions' in: Frank Ankersmit, Hans Kellner, A new
philosophy of history, 21-39.
13· Alun Munslow, Deconstructing history, 57vv. Zie ook Rokus Hofstede en Jurgen Pieters, Roland
Barthes. Het werkelijkheidseffect (Groningen, 2004), 101-112.
10 De term 'protocol' is van Nancy F. Partner,'Historicity in an age of reality-fictionsi 33 noot 28.
Partner duidt de term als een'system or set of rules for engaging in a complex activity: Ze vindt
'protocol' geschikt omdat het geen natuurwetenschappelijke connotaties heeft en omdat een
scherp onderscheid tussen geschiedschrijven en geschiedvorsing wegvalt: het is de functie van het
protocol, zowel de status van de kennis van feiten en bewijzen (bronnen) als de scheppende en
bemiddelende rol van de historicus te identificeren en a f te bakenen, waardoor het eindproduct
met recht de status van geschiedenis kan claimen.
is. Het citaat 'rules of fiction' is van Elizabeth Bowen en wordt aangehaald in Nancy E Partner,
'Making up for lost time: Writing on the writing of history', 99
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schrijft, en weI zijn versie, en dat is eigenlijk altijd zo geweest.16 Exemplarisch is

bijvoorbeeld de Britse historicus R.G. Collingwood.'When we have found and
interpreted our evidence' schrijft hij in zijn The idea Ofhistory,'the result is his-
tory as a finished product, or narrative. I say as a finished product, but it must
be remembered that the product is never actually finished. The work of collect-
ing sources is as endless as is the work of interpreting them  ( . . . ) We can never

say "this is how it happened", but only and always "this is how, as at present
advised, I suppose it to have happened".'17 In de ogen van Collingwood kan er
in de geschiedenis geen sprake zijn van een'wie es eigentlicht gewesen ist'. Wat
hem betreft mag Ranke alleen geciteerd worden als een historicus daarmee een
ideaal formuleert.18 En bovendien: objectiviteit is in feite wezensvreemd aan de

geschiedwetenschap omdat er, anders dan in de natuurwetenschappen, nu een-
maal geen onbetwistbare historische feiten noch algemeen geldende historische
wetmatigheden zijn. De historicus richt zich juist op de uniciteit van die ene
gebeurtenis of menselijke akt.19

Het erkennen van de narrativiteit van de geschiedenis biedt een uitweg voor de
ingebakken frictie waar de van de wetenschapsfilosofie geleende maatstaf van

objectiviteit, en de daardoor gegarandeerde waarheidsclaim, historici mee op-
zadelt. De stelling was dat de objectiviteit van de historicus (zijn kennis van
bronnen en feiten, empirische bewijsvoering en onpartijdige houding ten
opzichte van het verleden) garant staat voor de waarheid van de uitspraken
betreffende het verleden, waardoor inde geschiedschrijving het verleden zelf als
het ware zichtbaar wordt. Zo dient geschiedenis dan ook geschreven te worden,
alsof het verleden zelf aan het woord is. Wat een vrome fictie is. De vrucht van
de bedoelde retraktatie is het inzicht dat geschiedenis zichzelf genoeg is. Objec-
tiviteit en waarheid zijn geen kenmerken van de tekst maar (geleende) conven-

16. Nancy R Partner,'Historicity in an age of reality-fictions',26. Het is een stijlkenmerk van de
historiografie, en niet meer dan dat, dat de geschiedenis zichzelf lijkt te vertellen. Cf. Alun
Munslow, Deconstructing history, 6ov waar hij een (in het Engels gesteld) citaat van Roland
Barthes opneemt: ' ( . . . ) "This feature corresponds...in effect to the type of historical discourse
labelled as'objective' (in which the historians never intervenes). On the level of discourse,
objectivity - or the deficiency of signs of the utterer - thus appears as a particular form of
imaginary projection, the product of what might be called the referential illusion, since in  this
case the historian is claiming to allow the referent to speak all on its own".'
17· R.G. Collingwood, The idea of history, 39ov.
18. R.G. Collingwood, The idea of history, 394· Waarbij de redacteur van de uitgave, Jan van der
Dussen, erop wijst dat Collingwood Ranke hier verkeerd citeert (zie 393n7'Er will bloss sagen,
wie es eigentlich gewesen'). Munslow wijst er overigens op dat zelfs Ranke oog had voor de
inbreng van de historicus in de geschiedschrijving. Cf. Alun Munslow, Deconstructing history, 101.

19. Alun Munslow, Deconstructing history, 4. Zie ook bijvoorbeeld R.G. Collingwood, The idea of
history,9 waar hij schrijft dat'history is the science of res gestae, the attempt to answer questions

about human actions done in the past'.
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ties en intenties van het vak en de historicus.20 De historische tekst is als tekst
geschiedenis, waarbij de referentialiteit van de tekst de drager is van de beteke-
nis die aan het verleden toegekend wordt.

Geschiedenis, en dan gaat het om het geschiedwetenschappelijke verhaal
over het verleden, dient begrepen te worden als een representatie van het verle-
den. Deze term wordt ingebracht door de Groningse geschiedtheoreticus RR.
Ankersmit en past in een door hem geconstateerde esthetisering van de ge-
schiedfilosofie. De esthetisering van de geschiedfilosofie wordt gedragen door
het werk van theoretici die niet uitgaan van een (geleende) theorie maar van de
geschiedbeoefening zelf.21 Een representatie, bijvoorbeeld een historiografisch
werk, is het resultaat van een scheppende act van de historicus. Juist in het geval
van de historicus geldt dat hij'de historische werkelijkheid [representeert] door
er via de betekenis van zijn tekst een betekenis aan te geven die de werkelijkheid
van zichzelf niet heeft'.22 In de representatie formuleert de historicus een be-
paald concept van de werkelijkheid. Daarmee komt de representatie op afstand
te staan van de werkelijkheid die gerepresenteerd wordt. Hieruit volgt dat de
representatie een zelfstandig object is ten opzichte van de verleden werkelijk-
heid. Het is met geschiedenis als met een kunstwerk: je kijkt naarhet kunstwerk
en niet doorhet kunstwerk naar de werkelijkheid of, in het geval van de geschie-
denis, de werkelijkheid van het verleden. En als, zoals in het geval van de
geschiedenis, de te representeren werkelijkheid voorbij en dus afwezig is, rest

30. Als geschiedenis niet langer als een passieve weergave van de objectieve realiteit van de
verleden werkelijkheid begrepen wordt, ontstaat ruimte voor het begrijpen van de rol van de
historicus in het tot stand komen van de geschiedenis. Zoals bij Collingwood bijvoorbeeld. Zijn
re-enactment is een activiteit van de historicus en wordt bepaald als een kritische heropvoering
van het verleden'in the historian's own mind' (R.G. Collingwood, The idea of history, 215; en ook:
282\,v). Ankersmit bespreekt en bekritiseert de positie van Collingwood uitvoerig. Zijn bezwaren
zijn dat Collingwood geen recht doet aan de bestaansgrond van de geschiedenis: het verklaren
van het wezenlijke verschil tussen heden en verleden (de re-enactmentveronderstelt immers een
wezenlijke gelijkheid, omdat anders de historicus zich niet in de situatie van de historische actor
kan inleven. Collingwood ontkomt dus niet aan een minimum aan objectiviteit. Cf. Alun
Munslow, Deconstructing history, 63). Verder heeft Collingwoods hermeneutische geschiedfiloso-
fie geen antwoord op het probleem van de onbedoelde gevolgen van het intentionele menselijk
handelen. Zie ER Ankersmit, De navel van de geschiedenis, 80-95 (voor een bespreking van
Collingwood) en 98-100 (voor de evaluatie).
21. F.R. Ankersmit, De navel van de geschiedenis, 30. Hij noemt de bedoelde theoretici'eerder
beschaafde genieters van de geschiedschrijving van verleden en heden, dan bedenkers van nieuwe
geschiedfilosofische evangelies. Zij willen tonen en niet beleren; zij willen leren lezen en leren
zien'. Het is, zo zegt Ankersmit,'een verademing na de theoretische barbarij' van voorheen. Toen
was de geschiedfilosofie veeleer'een dependance' van andere wetenschapsgebieden of -filosofieen
(cf. o.c. 30).'Resultaatwasischrijft hij vervolgens,'(...)dat degeschiedfilosofie sui generis nooit
in staat was om het eigene van de geschiedbeoefening ( . . . ) in het vizier te krijgen.' De esthetise-
ring stelt de geschiedfilosofie daartoe wei in staat. In de euforie van de opluchting wordt door
Ankersmit nog geopperd dat het zinvol zal zijn als (onder meer) de semiotische theorie (die zich
richt op de relatie tussen tel<st en lezer) meer aandacht krijgt. Daarover later meer.
22. F.R. Ankersmit, De navel van de geschiedenis, 161. Voor het concept van de historische
representatie zie vooral het vijfde en achtste opstel van dit boek.
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alleen de substituut daarvan in de vorm van de tekstuele representant (het his-
torisch verhaal).

De representatie presenteert zich als een beschrijving van het verleden. Voor

alle duidelijkheid: het gaat bij die beschrijving niet om een eigenschap maar om
een effect van de tekst (cf. het werkelijkheidseffect). In die zin is de historische
representatie retorisch. Het gaat om het overtuigen, om de plausibiliteit:'In de
geschiedbeoefening hebben we van doen met een historische representatie die,
naar we mogen hopen, is opgebouwd uit een groot aantal juiste uitspraken over
het verleden. De historische representatie, de via de geschiedwetenschappelijke
methode tot stand gekomen historiografische tekst als de totaliteit van dergelij-
ke afzonderlijke uitspraken, presenteert zich echter evenzeer als een correcte be-

schrijving van een ofander complex historisch object, en roept daarmee de wer-

kelijkheidsillusie op van een objectief, historisch verleden dat door die tekst be-
schreven wordt zonder de garantie te kunnen bieden dat zo'n objectief verleden
met die illusie correspondeert. Met andere woorden, het retorisch karakter van

de geschiedbeoefening is gelegen in de werkelijkheidsillusie, die ontstaat wan-
neer de historiografische represenmtiezich als historische beschrijvingvoordoet,
en inderdaad als zodanig gaat functioneren (...)'.23

Met het representatieparadigma put de geschiedwetenschap inspiratie uit de
linkerhelft van Clio's muzische brein. In feite: wederom, want de aandacht voor
de creatieve, scheppende activiteit van de historicus heeft oude papieren. Ook
Ranke citeerde Quintilianus' historic est proxima poesis et quomammodo carmen
solutem:4 Het paradigma van de representatie toont aan dat de geschiedenis
zichzelf genoeg is en hoe geschiedenis functioneert: het historiografisch verhaal

23. ER. Ankersmit, De navel van degeschiedenis, 214v. In o. c. 168 beschrijft hij de relatie tussen

representatie en werkelijkheid als een symmetrie. Het begrip ontleent hij aan A.C. Danto. Elders
gebruikt Ankersmit de term metafoor om de relatie tussen het historisch verhaal en de
historische werkelijkheid, en daarmee de werkwijze van de representatie, te beschrijven. De
metafoor vertoont semantische deviantie: het concept van de representatie wijkt af van (het
gebruikelijke beeld van) de historische werkelijkheid en formuleert met de'nieuwheid' van het
concept een bepaald historisch inzicht. De metafoor brengt vervolgens een (nieuwe) samenhang
aan.'Metaforen en historische verhalen hebben het karakter van voorstellen om de werkelijkheid
te zien, zij kunnen vruchtbaar o f onvruchtbaar zijn, maar niet waar of onwaar, zoals de afzonder-
lijke uitspraken waaruit het historisch verhaal bestaat. De semantische deviantie van het
historisch inzicht mag daarom niet ten koste gaan van de eenheid en de samenhang; waar dat wet

gebeurt, desintegreert het historisch verhaal in zijn componenten, de letterlijkheid van die
componenten (het niveau van de afzonderlijke uitspraken) verkrijgt dan het overwicht over het
metaforisch niveau waarop het historisch inzicht gearticuleerd wordt - en ook dan is er niet
langer sprake van historisch inzicht in de eigenlijke zin van het woord', ER Ankersmit,'De
activiteit van de historicus' in: ER. Ankersmit e.a., Hermeneutiek en cultuur, 93
20 Of: 'Geschiedenis ligt het dichtst bij de poezie en is, om zo te zeggen, een gedicht in proza' in:
F.R. Ankersmit, De navel van de gesrhiedenis, 187'v, cf. o. c. 162, waarbij aangetekend wordt dat
Ranke onduidelijk is over het precieze hoe en wat van het scheppende aspect van de geschiedenis
en verder verwezen wordt naar Nietzsche (die van de historicus een'kunstenaarsoog' eiste) en
Croce. Natuurlijk richt dit pleidooi zich tegen een verwetenschappelijking van de geschiedenis.
Het is binnen de geschiedwetenschap een op en neer tussen beide voor de geschiedenis
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is een zelfstandig object, een gecreeerde constructie van de historicus, dat zich
als een metafoor tot de historische werkelijkheid verhoudt en er een bepaalde
betekenis aan toekent. Een logische gevolgtrekking van de vaststelling dat
geschiedenis een eigenstandig object en geen objectieve weergave van het ver-
leden is, is dat geschiedenis zelfreferentieel is en geen toetsing aan de histori-
sche werkelijkheid toelaat.2S Het is een sterk punt van kritiek, maar het is de
vraag of daarmee recht gedaan wordt aan het paradigma van de representatie
en de intenties van Ankersmit, die het immers om de mogelijkheden van de
geschiedkundige praxis gaat.26 Geschiedenis gaat namelijk ergens over en dat
kan alleen maar de verleden werkelijkheid zijn. De representatie heeft een epis-
temologische band met de historische werkelijkheid: als metafoor in de functie
van betekenisverlening. Dat de toe te kennen betekenis geen eigenschap maar
een effect van de historiografische tekst is, betekent nog niet dat de representa-
tie mag liegen, of kAn liegen, want een representatie is alleen zinvol als het iets
representeert. Om het diplomatieker te formuleren: de representatie mag geen
onwaarheid spreken - waarmee het aloude'waarheidsbegrip' weer opduikt. Het
is waar dat betekenis op zich alleen zinvol ofzinloos kan zijn, maar onware bete-
kenis is geen betekenis.

Een metafoor reikt alleen naar de te representeren werkelijkheid op basis van

een verankering in (of beter: op) de werkelijkheid. In die zin veronderstelt het
creeren van een representatie een logisch eraan voorafgaande toetsing van de te
representeren werkelijkheid. Daar ligt wel een probleem. Het onderzoek van de
geschiedvorsing heeft betrekking op de realiteit van de werkelijkheid van het
verleden en dat pleit voor een opnemen van het waarheidscriterium in het his-
torisch spreken over het verleden. De op empirisch-kritisch historisch onder-
zoek gebaseerde'ware uitspraken' verhouden zich echter slecht tot metaforische
representaties. Het alternatief, het opnemen van de toetsing van de feitelijkheid
in de narratieve praxis van de geschiedwetenschap, stuit op de noodzakelijke
objectiviteit van het bronnenonderzoek en de vastgestelde feiten. Hier ligt de
laatste verdedigingslinie van het wetenschapsfilosofisch paradigma van de ge-

onmisbare karakteristieke eigenschappen, die afwisselend de aandacht opeisen. Cf. Richard
T. Vann,'Turning linguistic' in: Frank Ankersmit, Hans Kellner, A new philosophy of history, 41.
Ter plaatse wordt ook verwezen naar Emery Neff. Neff vindt dat de wetenschappelijke
component in een vaste grip gehouden moet worden want'(the) excessive indulgence in
discovering facts, which was the fault of the German school of historians, had prevented
Theodore Mommsen from writing more than one good book and kept Acton from writing at all.'
(lf de bewering over Mommsen en Acton waar is, valt buiten het bereik van dit onderzoek. Hier
kan volstaan worden met de opmerking dat het zoeken naar een tuiste balans zinvoller is dat het
claimen van het gelijk.
25. Cf. Chris Lorenz, De constructie van het verleden, 108vv en 132-135·
26. F. R. Ankersmit. De navel van de geschiedenis, 30. Ankersmit signaleert zelf een streven'to go
beyond representation' als een noodzakelijk aanvulling op de representatie, want als we slechts de

beschikking hebben over de representatie'kan het woord representatie niet langer zinvol
gebruikt worden: zie o. c 219.
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schiedwetenschap.27 Het is nog maar de vraag of met het opgeven van de verde-

digingslinie de bronnen, en daarmee de geschiedenis, weerloos zijn en verloren
gaan. De mogelijkheid het verleden te bestuderen staat niet op het spel, het gaat
juist om een recht doen aan de complexiteit van het object van studie. Colling-
wood heeft gelijk als hij zegt:'History then, is a science, but a science of a speci-
al kind' 28

In de context van het wetenschapsfilosofisch paradigma van objectiviteit en
waarheid wordt ervan uitgegaan dat op bronnenonderzoek gebaseerde feiten
voor zich spreken en dat met het citeren van of uit een bron het verleden zelf aan
het woord komt. Het gaat in dit plotselinge opduiken van het verleden in de his-
torische tekst echter om wat hierboven een 'werkelijkheidseffect' genoemd is.
Zoals de geschiedschrijving geen directe blik op het verleden geeft, zo heeft de
geschiedvorsing geen directe toegang tot het verleden. Het verleden is ook voor
het onderzoek definitief voorbij en dat maakt objectieve kennis over het verle-
den een illusie, een intentie en conventie van het vak. De op basis van het bron-
nenonderzoek geformuleerde'ware uitspraken' en gevonden feiten staan als het
ware tegenover de tekst van de historische bron, als een 'teken:29 Net als in het
historiografische verhaal is het in het geval van de'ware uitspraken' niet het ver-
leden maar de historicus die het woord voert. Hetzelfde gaat op voor de feiten:
de kort- en stelligheid waarmee feiten aangeduid worden, verhult slechts dat de

opgeroepen verleden werkelijkheid een effect en geen eigenschap van de tekst is.
Feiten (en'ware uitspraken') zijn de antwoorden van de historicus op door hem
aan de bronnen gestelde vragen. Feiten zijn fictie, want tekst, en teksten zijn nar-
ratief: aan de werkelijkheid opgelegde talige vorm.30 Wat voor de feiten geldt,
geldt vervolgens ook voor de bronnen zelf. Een historische bron is weliswaar een

26 Alun Munslow, Deconstructing history, 105, waar sprake is van'the sanctity of the sources'.
d. R.G. Collingwood, The idea  of history, 251.
29. Cf. Richard T. Vann,'Turning linguistic', 58 waar Vann verwijst naar Roland Barthes en hem
(in het Engels) citeert:'From the moment that language is involved (and when is it not
involved?) the fact can only be defined in a tautological fashion: what is noted derives from the
notable, but the notable is only what is worthy o f recollection, that is to say, worthy of being
noted. We thus arrive at the paradox which governs the entire question of the distinctiveness of
historical discourse ( in relation to other types of discourse). The fact can only have a linguistic
existence, as a term in a discourse, and yet it is exactly as if this existence were merely the "copy",
purely and simply, of another existence situated in the extra-structural domain o f the "real". This
type of discourse is doubtless the only type in which the referent is aimed for as something
external to the discourse, without it ever being possible to attain it outside the discourse'.
30. Cf. Chris Lorenz, De constructie van het verleden, 134v waar hij het metafoorbegrip van Mary
Hesse bespreekt. Zij gaat uit van een vloeiende lijn tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik
omdat 'letterlijk taalgebruik vaak conventionele metaforen verbergt ( . . . ) omdat zogenaamd
letterlijk, beschrilvend taalgebruik altijd metaforisch  is.  Hesse stelt dat de relatie tussen
metaforische en letterlijke betekenissen analoog is aan de relatie tussen theorie en waarneming.
In het veriengde daarvan kan vervolgens een analogie tussen geschiedschrijving (de theorie of
metafoor) en geschiedvorsing (de feiten die waargenomen worden) geponeerd worden.
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tekst uit maar geen stem van het verleden. Bronnen worden niet daar maar in
archieven gevonden.31 Zonder de actieve en bemiddelende rol van een de archie-
ven bezoekende ofwetenschappelijke edities raadplegende historicus is het ver-
zamelen van stof en vergetelheid het lot van de overgebleven en bewaarde tek-
sten uit het verleden.32 In feite wordt de tekst uit het verleden pas door het lezen
door de historicus een bron; dan genereert de tekst betekenis over het verleden.
In die zin is het lezen van een bron al geschiedenis.

De geschiedvorsing is meer dan de objectieve tegenhanger van de geschied-
schrijving; het gaat om een volwaardige component van het historisch bedrijf
en deelt de narrativiteit van de op de betekenisverlening gerichte praxis van de
geschiedenis. Vergeleken met de geschiedschrijving is er wel sprake van een
ander perspectief, die analoog is aan de beweging van de metafoor: met de
representatie van de geschiedenis reikt de geschiedschrijving een betekenis-
voorstel aan, dat gebaseerd is op een eerder waarnemen van hoe de verleden

werkelijkheid zich toont in de geschiedvorsing. Dit waarnemen is voorstelbaar
als de gespiegelde beweging van de metafoor: het verleden toont als een'tekst'

zijn (mogelijke) betekenissen. Met name bronnen kunnen in die zin als repre-
sentant van de verleden werkelijkheid beschouwd worden. De in de represen-
tant gerepresenteerde verleden werkelijkheid wordt aan zijn betekenis her-
kend.33

31. En:'Archives contain many interesting things, but Truth is not included among them', in:
Nancy R Partner,'Making up for lost time: Writing on the writing of history', 111.

31'Evidence is not past reality because our access to it must be through many intermediaries -
absence, gaps and silences, the contrived nature of the archive, signifier-referent collapse, the
historian's bias and, not least, the structure of the historian's imposed and contrived narrative

argument.' in: Alun Munslow, Deconstructing history, 69. In o. c 105 verwijst Muslow naar de
Franse historicus Chartier:'As another deconstructively conscious historian, Roger Chartier,
pointed out, texts do not conceal their meaning«like an ore its mineral". Instead a text "is the
product of a reading and is a construction on the part of its reader". The reader, whether the
consumer of another historian's writing or as the historian him/herself, reading a source does
not occupy the position of the text's author by knowing his/her intentionality, but is likely to be
inventing a meaning different to that intended ( . . . ) This can produce a multiplicity of legitimate
meanings and interpretations  ( . . . ).' Mutatis mutandis geldt dat voor alle sporen van het verleden,
het zijn min of meer toevallige en nooit volledige sporen van een verleden werkelijkheid; losse

stukjes voor de puzzel van de geschiedenis die bewaard worden in een doos zonder deksel.
33· Nancy E Partner,'Making up lost time. Writing on the writing of history: 105 wijst erop dat

'bewijs' een op visuele perceptie gebaseerde metafoor is:'The Latinate "evidence", meaning that
which is manifest or in plain sight, metaphorically indicates that historical evidence brings the

vanished past back into sight. Everything regarded as "evidence" is, of course, evident, present
and visible, simply by virtue of its existence, but it is not thereby"evidence".  It is only through its
rnetaphorical transformation into the present pieces of a past whole, that particular visibilia of
an entire invisible world, that it becomes "evidence". In this fundamental sense all of historical
evidence is a major trope, a figure of speech and thought which organizes and extends the visible
present world to induce the invisible past into intelligible form. Hayden White has described the
macrocosmic forms of history in rhetorical terms; I think that the interior mechanism of history,

reasoning about evidence, is also rhetorical in structure.'
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Voor dit onderzoek is het van belang vast te stellen dat weliswaar duidelijk is dat
ook geschiedvorsing narratief is, en niet buiten de boot van het paradigma van
de representatie valt, maar dat nog niet helder is waar de narratieve praxis van
het historisch onderzoek uit bestaat. De gangbare inductieve en deductieve
methodes van het bronnenonderzoek lijken minder geschikt omdat de bron
dan te zeer als een transparant object beschouwd wordt.34 Alsof het noodzake-
lijk is toch ergens de historiciteit (lees: objectiviteit en waarheid) van de geschie-
denis te verankeren. Een gevolg daarvan is dat de zeggingskracht van de histo-
rische bron niet volledig benut wordt. Alleen in een beperkte zin wordt de bron
als bron gebruikt: als letterlijke tekst en als zodanig een bouwelement voor de
emplotment van de geschiedenis. In de logica van de redenering blijft de bron
als tekst in de technische zin van het woord, waarbij het gaat om de tekst als
betekenisdragende structuur, buiten beschouwing.35 Vanuit het paradigma van
de representatie bezien hoeft de bron niet als het laatste bolwerk van de waar-
heids- en objectiviteitsclaim beschouwd te worden. In geschiedenis gaat het niet
zozeer om waarheid als wel om betekenis.36 De bron kan als een plaats be-
schouwd worden waar, wellicht het scherpst, de semiotische uitdaging aan de
geschiedenis gesteld wordt.37

Het voorstel van dit onderzoek is om het instrumentarium van de greimas-
siaanse semiotiek te beschouwen als een antwoord op deze uitdaging en daar-
mee als een praktische mogelijkheid invulling te geven aan een narratieve
geschiedvorsing. Het paradigma van de semiotiek is gecentreerd rond het teken
en wordt gedragen door het inzicht dat'the sign itself is seen"to mediate know-
ledge over time (eo ipso historically)", regardless of the logical methods charac-
teristic of each discipline, whether humanistic or scientific'.38 De semiotiek richt

3+ De historicus G.R. Elton is een vertegenwoordiger van het wetenschapsfilosofisch paradigma.
'We are looking for a way to ground historical reconstruction in something that offers a measure
of independent security- independent of the historian, independent of the concerns of his day,
independent of the social and political conditions imposed on him. And the obvious answer to
this quest, as it has always been and must continue to be, lies in the sources he has at his disposal.
Ad fontes remains the necessary war cry. For the historian the reality - yes, the truth - of the past
exists in materials of various kinds, produced by the past at the time it occured and left behind
by its testimony. Historical evidence is not created by the historian, and little of it was deliberate-
ly created for him; it is simply that desposit of past happenings that still exist to be looked at.
Geciteerd in: Alun Munslow, Deconstructing history, 42.
35· Cf.'History possesses no objective research method, the results of which are then written up
in a detached manner. In writing history there is never certainty of meaning. The meanings of
history are to be found not, as I Hans] Kellner argues, in the traditional primary documents, but
in the structures of figurative representation. As Kellner insists, all history is "part of a story, an
explicit or implicit narrative", and it is up to the historian to emplot the events referenced in the
documents.' in: Alun Munslow, Deconstructing history, 10OV.
36. Nancy E Partner,'Making up lost time. Writing on the writing of historyi 105 waar ze het
heeft over de'semiotic structure of history'.
37· Cf. Gabrielle M. Spiegel, Practicing History, ivv.
38. Brooke Williams,'History and semiotics in the 199Os; 385-417 citaat van John Deely oP 394·
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zich op het kruispunt van natuur en cultuur (in de woorden van de Amerikaan-
se semioticus Th.A. Sebeok) of werkelijkheid en tekst; daar ontstaat het teken,
uit de interactie tussen beide dimensies van de menselijke ervaring. Deze inter-
actie is de semiosis, het proces van betekenisverlening. Het teken'is' een drager
van betekenis en, net als overigens geschiedenis, een representatie.

Terug naar de bron. In de narratieve geschiedvorsing wordt de bron als een
representant van de verleden werkelijkheid beschouwd. Dat zet de bron als tali-
ge entiteit tegenover de werkelijkheid. De semiotiek haalt de bron uit de con-
text van een al dan niet kenbare wereld en situeert de bron, net als alle uitingen,
als een discours op de plaats van het teken. In het perspectief van de semiotiek
bezien is de historische bron, annex tekst uit het verleden, annex door de tijd
heen bemiddeld teken, een betekenisverlenende instantie, ergo geschiedenis.
De representant blijkt tevens representatie te zijn, wat de bron als tekst uit het
verleden natuurlijk ook ooit was. Dan ontstaat er een opmerkelijke analogie
met een hierboven al eens aangehaald citaat van Alun Munslow waar hij zegt
dat 'the meanings of history are to be found not ( . . . ) in the traditional prima-
ry documents, but in the structures of figurative representations:39 Als semio-
tisch object is de historische bron zo'n representatie waar betekenis gevonden
kan warden. De semiotische analyse heeft als doel de tekstimmanente beteke-
nisvormende structuren en verbanden te beschrijven. Daarmee schrijft de
semiotische leeshypothese een geschiedenis van de bron.

2. HET VOORSTELLEN VAN DE METHODE:
DE GREIMASSIAANSE SEMIOTIEK

'L'object de la stmiotique est le sens', stelt Denis Bertrand in de openingszin van

zijn inleiding in de semiotiek. Het'domaine infiniment vaste' van de betekenis
deelt de semiotiek met (onder andere) de geschiedwetenschap.40 Het verband
tussen semiotiek en geschiedwetenschap is gelegd. Daarmee is evenwel niet
bevestigd dat de semiotiek met recht en reden ingezet kan warden als een
geschiedwetenschappelijke praxis. Het is van belang vast te stellen of de episte-

mologische vooronderstellingen van object en methode van de semiotiek over-
een komen met die van de geschiedwetenschap en recht doen aan datgene waar
het in geschiedenis om gaat. Dat wil zeggen, recht doen aan het geschiedweten-
schappelijk paradigma van de representatie, die, als kritiek op de waarheids- en
objectiviteitsclaim van op andere leest geschoeide geschiedenissen, de referen-
tialiteit en voorlopigheid van de geschiedschrijving centraal stelt.41

39. Alun Munslow, Deconstructing history, 101.
40. D. Bertrand, Precis de stmiotique litttraire, 7
41. Brooke Williams zorgt voor een goed voorteken: ook in geschiedenis gaat het om'betekenis'
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2.1 Structuur, tijdelijkheid, geschiedenis

Betekenis manifesteert zich in een concrete vorm van het teken. Dat is de (tali-
ge) vorm waarin de betekenis verschijnt. Het teken is het object van de semio-
tische analyse maar niet het object van de analyse zelf: wat de semiotische ana-
lyse beschrijft is immers het verschijnen van de betekenis'in' het teken. Teken
en betekenis verhouden zich tot elkaar als vorm en inhoud; alleen de vorm is
analyseerbaar, de vrucht van de analyse is (een voorstel tot) de betekenis.42

Het teken is het complexe object van de samenkomst van betekenaar en bete-
kende, respectievelijk de langue of het (taal)systeem van de communicatie en
de parole of het gebruik van het systeem als communicatiemiddel. Systeem en
gebruik veronderstellen elkaar. In die zin verenigt het teken de op het eerste oog
elkaar uitsluitende dimensies van synchronie en diachronie. Anders dan de
term wellicht doet vermoeden gaat het in het teken om een dynamische entiteit
(de wederzijdse implicatie van synchronie en diachronie), waarin in het samen-
komen van betekenaar en betekende, betekenis ontstaat en verschijnt.43 Omdat
het in het teken altijd om een specifiek gebruik van een bepaald systeem gaat,
is het teken een gesitueerd object. Het gebruik (de parole) vindt immers plaats
op een bepaald tijd-ruimte moment. Wat de component van de betekenaar
betreft (de langue), deze wordt gereglementeerd door het concept van het sys-

stelt zij in een bespreking van het werk van William j. Bouwsma:'historiography needs to make a
shift in perspective towards an understanding of history as precisely the antroposemiotic
transmissibility of culture, wherein human beings are not merely products but also agents of
culture or "meaning" and hence the creative producers of signs and signsystems' in: Brooke
Willams,'History and semiotics in the 1990st 390. Geschiedenis gaat over betekenis, als vrucht
van'the heart of the matter, which, to the historian, is human experience and consciousness
developing in time ( . . . ) It is this "heart of the matter" that needs to be classified logically, and it
is this, I claim, that semiotics enables us to do for the first time.' Brooke Willams,'What has
history to do with semiotics?', 272 en 279
41 Het teken is als een middel tot een doel Denis Bertrand, Precis de sumiotique litttraire, 7 en 9:
....,

L ob)ect de la semiotique est d'expliciter les structures signifiantes qui modtlent le discours
social et le discours individuel." La ligne de partage est ici dessinu: le mot "signe" a disparu; c'est
qu'il ne s'agit plus du signe mais de la signification. Les mttaphores abondent, pour situer cet
€space propre d'intervention de la semiotique, difficile Zi nomer car il echappe A la perception

.,

empirique: "le signe est la partie tmergee de l'iceberg du sens .
43. Greimas definieert het teken als'een eenheid van het vlak van de manifestatie, die gevormd
wordt door de semiotische functie, dat wil zeggen de relatie van wederzijdse vooronderstelling
(of solidariteit) die bij de taalhandeling tussen de grootheden van het vlak van de expressie (of
betekenaar) en het vlak van de inhoud (of betekende) gelegd wordt.' Bij 'eenheid' moet niet
alleen gedacht worden aan het'minimale teken (het woord)' maar ook aan grotere (al dan niet
tekstuele) tekeneenheden of discoursen. A.J. Greimas, 1. Courtts, Anatytisch woordenboek van de
semiotiek, 431. Greimas baseert zich op het werk van Ferdinand de Saussure en Louis Helmsjev.
De inzet is het dynamiseren van het tekenbegrip als een statisch aliquid stat pro aliquo.
Uitgangspunt is het onderscheid tussen langue en parole, respectievelijk het taalsysteem  ( met de
mogelijkheid de taal te gebruiken) en de verschijningsvorm van de taal (de talige communicatie).
De taal valt samen met het teken, waarin dus betekenaar en betekende samenkomen. In na-
volging van Helmsjev verfijnt Greimas dit tekenbegrip. Binnen zowel de betekenaar of het vlak
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teem zelf (de culturele situering) en door de conventionele vormen van het

gebruik van het systeem (de historische situering; het betreft onder meer reto-
rische figuren en versteende uitdrukkingen die de gebruiker voorgegeven zijn).
De situering is het in relatie treden van het tekensysteem (de langue) met de in
principe onbegrensde menselijke vrijheid om de schier ontelbare mogelijkhe-
den van het systeem te gebruiken. In de frictie tussen het 'syst2me comme un
ensemble clos de ragles' en'la parole comme l'exercice souverain d'une libertl'
ontstaat betekenis. De vrijheid en creativiteit van het gebruik zijn evenwel niet
immuun voor de invloed van zowel de culturele als de historische situering van
het aspect van de betekenaar. De geschiedenis opent tn sluit deuren voor de cre-
ativiteit van de menselijke communicatie.44

Het teken als gesitueerde en complexe term constitueert de ruimte waarin de
realiteit vormgegeven wordt en geanalyseerd kan worden. Het teken staat als het
ware boven de werkelijkheid van de realiteit en geeft zo vorm aan, representeert,
de menselijke ervaring.45 Zo begrepen manifesteert het teken tijdelijkheid en
daarmee impliceert het teken historiciteit.46 De installatie van het teken is ver-
ankerd in een bepaalde historische constellatie en veronderstelt een impuls
voor het gebruik (causaliteit). Verder manifesteert het teken een historische ver-
ankerde betekenis en is het teken in staat om het voorstel door de tijd heen door
te geven.47 Deze geimpliceerde historiciteit van het object van analyse garan-

van de expressie als het betekende of het vlak van de inhoud, kan een onderscheid gemaakt
worden tussen vorm en substantie. Het teken in greimassiaanse zin is dan het samenkomen van
de vorm van de expressie en de vorm van de inhoud. In hun vorm zijn expressie en inhoud
toegankelijk voor analyse; de analyse doet een voorstel over de substantie van respectievelijk de
expressie of inhoud. In die zin komt de complexiteit van het teken (betekenaar en betekende)
terug op het niveau van de analyse van de vorm van de inhoud - of van de vorm van de
expressie. Zie onder meer G. Lukken, Semiotiek en christelijke uitingsvormen, 2 iv en Willem Marie
Speelman, The generation Of meaning in litugical Songs, 2vv.

4+ Denis Bertrand, Precis de semiotique litteraire, 54v waar Greimas (in: Du Sens, ilov en 150)

geciteerd wordt als Bertrand het heeft over de belofte van onbegrensde creativiteit van het vrije
en individuele gebruik van de langue. Het tekengebruik beschouwt hij als de relatie tussen het

concept van het tekensysteem en de geschiedenis enerzijds (de langue) en het concept van de
parole anderzijds.'Cette notion permet donc de rendre compte de la relative clotfire de la
manifestation "par rapport aux possibilites que definit la structure". Celle-ci par nature
infiniment ouverte,"ne re9oit sa cloture que de l'histoire"; l'histoire"ferme la porte A de
nouvelles significations, contenues, comme virtualitts, dans la structure dont elle releve".' Het
gaat hier om de tegenstelling tussen sedimentatie en innovatie van betekenis (cf. o.c 56).
45·'(T)he sign is precisely the mediating ground in the interplay between nature and mind that
constitutes "reality" within experience.' De semiotiek richt zich op dit geheel van de ervaring. Het
teken overstijgt in die zin de tegenstelling tussen objectief en subjectief, omdat beide polen
samen in het teken een relatie aangaan. De (verlammende) oppositie tussen objectief versus
subjectief vervalt: alles wat gekend kan worden is voor de semiotiek een object en alles wat  (al
dan niet gekend) bestaat is een (eigenstandig) subject. Brooke Williams,'History and semiotics
in the 19905; 396v.
46. Vergelijk'le temps rev6t les formes de l'histoire' in: Denis Bertrand, Precis de la simiotique

litttraire, 65.
47· Brooke Willams, 'History and semiotics in the 1990s',394
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deert op zichzelf niet dat de methode van analyse in staat is om recht te doen
aan de geschiedenis die in het teken beschreven wordt. Dat is afhankelijk van de
epistemologische vooronderstellingen van de semiotische analyse.

Bij het beschrijven van het verschijnen van betekenis laat de semiotiek zich
leiden door een tweetal epistemologische vooronderstellingen. Allereerst het
principe van (tekst)immanentie, een formalisme, en vervolgens het structura-
lisme van het technisch analyseapparaat van de semiotiek. De termen formalis-
me en structuralisme zijn niet onomstreden. De semiotiek zou vanwege het
principe van immanentie geen oog hebben voor de complexe realiteit, met
andere woorden de historische context, van het object van analyse. Deze inter-
pretatie van het principe van immanentie staat echter haaks op het wezen van
het discours (het object-teken van de semiotiek) en daarmee haaks op waar het
in de semiotiek over gaat. De uiting van het discours impliceert een uiter en een
uiten en daarmee historiciteit. Voor zover uiter en uiten, respectievelijk de his-
torische actor en de historische context, sporen in de tekst nalaten, maken ze
deel uit van het object van de semiotiek en vallen ze binnen de grenzen van de
tekstimmanentie. Het principe van de (tekst)immanentie moet beschouwd
worden als een middel tot een doel: het gaat er niet om de betekenis van de
immanentie te beperken, het gaat er om de grenzen van de representatie (en
daarmee de interpretatie) te bewaken. De representatie bevat alles wat er in het
teken gebeurt.48

Het semiotisch instrumentarium is bedoeld om te beschrijven wat er alle-
maal in het teken gebeurt. Het ontwikkelde technisch analyseapparaat stelt de
analysant in staat om op een coherente en consistente manier, en op verschil-
lende niveaus van abstractie, de structuren en intenties van het proces van bete-
kenisvormgeving te beschrijven en daarmee een betekenisvoorstel betreffende
het gegeven discours te formuleren. Vanwege dit structuralisme, en wellicht
mede ingegeven door de ingewikkeldheid van het semiotisch apparaat, wordt

48. Recente ontwikkelingen binnen de semiotiek doorbreken de neiging om het principe van
immanentie op een beperkende manier te begrijpen, als zou het alleen maar gaan om de stabiele
relaties van de verschijnselen in een gesloten systeem. Cf. Denis Bertrand, Pricis de la sdmiotique
littbaire, 19 en 49vv waar het gaat om de'herontdekking' van de instantie van de enunciatie.
Bertrand noemt met name lean-Claude Coquet als iemand die zich altijd gekeerd heeft tegen een
'obtdience formaliste, logigiste et structuraliste au sens strict' (o.c. 66). Het is de verdienste van
de semiotici van de derde golf (de term is van Eric Landowski) dat de ban van een immanentis-
me is verbroken en dat de analyse van de pragmatische dimensie aan die van de betekenisgeven-
de structuren wordt toegevoegd. Zie ook Vkronique Fillol, Vers une stmiotique de I'knonciation,
19: '1'avancte et la reconnaissance de la semiotique par les autres sciences dites humaines ( . . . )
nous permettent dejh de nous retourner sur ces acquis sdmiotiques, et de revenir sur quelques
propositions qui sont plus que iamais "d'actualite": celle de la problematique de l'enonciation en
est une, et non des moindres. C'est ce qui nous a amente tout simplement h travailler dans le
sens d'une stmiotique de 1Ynonciation, c'est-&-dire tenter d'ttudier les phtnomenes (dans la mix
en discours) qui se rapportent a l'enonciation en tant que signification et non en tant que
ddsignation.'
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de semiotiek een blindheid voor de historiciteit van het discours verweten. Als
zou de structuur het proces van betekenisvormgeving bepalen.49 Het techni-
sche apparaat is niet zozeer blind voor historiciteit als wel een middel om de
subjectiviteit, de eigenheid en daarmee de historiciteit, van het object van ana-
lyse in stand te houden (en: de vooronderstellingen van de analysant in toom
te houden). Het apparaat is in staat de betekenisgevende structuren en posities
van het discours te beschrijven en daarmee licht te werpen op het proces van

betekenisvormgeving, zoals dat zich in het discours voltrekt.

Semiotiek praktiseert een open houding naar en relatie met het object van
onderzoek. De methodische openheid wordt gecompleteerd door een openheid
naar de methode. De aandacht voor de problematiek van de enunciatie is een
goede illustratie van de kritische distantie tot de praktische uitwerkingen van
de theoretische uitgangspunten. De aandacht voor de enunciatie kan begrepen
worden als het gevolg van de kritiek op de al te exclusieve aandacht op het dis-
cours-anonce, wat leidde tot het uitsluiten van iedere subjectiviteit en contex-
tualiteit van de tekst.S° Met evenveel recht, en wellicht met meer recht van spre-
ken, kunnen de recente ontwikkelingen binnen het paradigma van de semio-
tiek begrepen worden als een uiting van precies de semiotische houding en
intentie van de semiotische analyse: de open blik van het waarnemen van de
(gehele) realiteit van de werkelijkheid.

Tot de realiteit van het discours hoort niet alleen de uiting zelf (het tnonct),
maar wezenlijk ook een instantie van de uiter (de locuteur of gesprekspartner;
de historische actor; de intentionaliteit van of de reden achter de uiting) en een
instantie van het uiten (de wereld of: languevan de uiting als een parole; de his-
torische context). Al deze componenten dienen zich aan als het object van de

analyse. Het gemanifesteerde discours vraagt niet alleen om een analyse van de
generatie van betekenis (in de analyse van het knonc6), maarhet discours dringt
als het ware ook een nieuwsgierigheid op naar het antwoord op de vraag naar
het in-discours-zetten, de productie van die betekenis; met andere woorden een

nieuwsgierigheid naar de rol en betekenis van de aspecten van de uiter en van

49. De Amerikaanse historicus Peter Haidu verzet zich tegen deze kritiek en stelt dat misverstan-
den'have impeded the recognition of the potential inherent in semiotics to become a mode of
historical analysis (...). As a result (...) the most powerful apparatus developed in the twentieth
century for the analysis of texts taken as historical entities has been effectively cloistered in a
corner of ignorance and inaccessibility.' Peter Haidu,'Semiotics and history' in: Semiotica
40(1982),187. In zijn artikel stelt hij dat juist door de techniciteit en het formalisme van de
methode de semiotiek een geschikte historische praxis is. Voor een weerwoord zie Norman K.
Denzin,'Towards an interpretation of semiotics and history' in: Semiotica 54(1985), 335-350
50. En daarmee een herontdekken van de fenomenologische wortels van de semiotiek. Cf.
'L'expression meme du "paraitre du sens" que nous avons utilisde en commenqant illustre cette

inspiration phenomtnologique.' in: Denis Bertrand, Prtcis de la stmiotique litteraire, Bv en 18.
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het uiten (een analyse van de instantie van de enunciatie).51 Het gaat bij knon-
ct en enunciatie om twee elkaar oproepende en aanvullende gezichtspunten. In
de woorden van Jacques Fontanille: het discours'se faisant' en het discours'deja
fait:52 De semiotiek is altijd ook een sociosemiotiek: de vraag naar de totstand-
koming van de betekenis staat niet los van de pragmatiek van de betekenis.53
Waarmee maar gezegd wil zijn dat de epistemologische vooronderstellingen
van formalisme en structuralisme geen beletsel vormen voor de praktische toe-
passing van de theoretische implicaties. Het principe van tekstimmanentie
dient weliswaar strikt maar niet inperkend toegepast te worden. De sporen die
het subject van de enunciatie en diens natuurlijke wereld in het discours-dnon-
ct nalaten, vallen wel degelijk binnen de grenzen van de theorie, omdat ze bin-
nen de grenzen van de tekst vallen.54

Wat het instrumentarium betreft: het generatief traject is ontwikkeld om de
betekenisvormende structuren van het 6nonct te beschrijven en zo een voorstel
te doen voor de totstandkoming van betekenis in het discours. Het voorstel, de
leeshypothese, is de reconstructie van het genereren van betekenis. De vraag
naar het waarom van de productie van de betekenis, de vraag dus naar de enun-
ciatie, vraagt een ander instrumentarium. De enunciatie heeft ook een ander
statuut dan het discours-knonct: het discours-6nonct geeft een illusie van de
enunciatie; de enunciatie zelf is'leeg' en laat zich alleen observeren in de enun-
cieve sporen. De analyse van de enunciatie moet in staat zijn de vraag naar de

si. Enonct en enunciatie veronderstellen elkaar: (a)'We nemen het begrip enonct in de
aigemene zin van "wat geenonceerd is" ( . . . )', (b) 'Aan Benveniste danken we de eerste

formulering van de enunciatie als instantie van het "in discours zetten" van het Saussuriaanse
taalsysteem. Het was immers noodzakelijk bemiddelende structuren te denken tussen het
taalssyteem ( . . . )e n het taalgebruik; (c) 'ln tegenstelling tot de enunciatie, opgevat als
taalhandeling, is het 6nonct het resultaat van de enunciatie ( . . . ) .O p deze wijze gedefinieerd
bevat het enonce dikwijls elementen die verwijzen naar de instantie van de enunciatie.' Citaten
uit: A.I. Greimas, j. Courtts, Analystisch woordenboek van de semiotiek, lemma's knonce en
enunciatie, 120 en 123. Voor de vooronderstelde band tussen knonce en enunciatie zie ook Denis
Bertrand, Prtcis de la stmiotique litttraire, 18.
51 Geciteerd in Vkronique Fillol, Vers une stmiotique de /Ynonciation, 222. Fillol heeft het in de
conclusies van haar onderzoek over de onmisbaarheid van de vraag naar de enunciatie voor het
project van de semiotiek en citeert Fontanille als hij zegt dat het in de semiotiek van de
enunciatie niet om een alternatief gaat, maar om een (theoretisch altijd al vooronderstelde)
aanvulling van de semiotische praxis.
53· Vtronique Fillol, Vers une stmiotique de l'tnonciation, 20.
5+ Cf.'Le sujet est presuppose par la manifestation du discours, reconstructible A partir des
traces qu'il y dapose, accessible d travers les nombreuses instances de deltgation qui en simulent
la prdsence A l'interieur de texte (le narrateur, 1'observateur, les interlocuteurs), reptrable par des
opdrations tnonciatieves (debrayage et embrayage, focalisation, point de vue et perspective),
reconnu comme agent de la textualisation, mais toujours soigneusement maintenu dans les
limites de pertinence que la thdorie s'est fixtes. Cette position a fait ( . . . ) de malentendus
d'autant plus regrettable que le travail sur la litttrature et la lecture implique, d'une maniere
ou d'une autre, 1'engagement des subjectivites' in: Denis Bertrand, Precis de la semiotique
litttraire, 18.
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intentionaliteit van de productie te beantwoorden.55 Dat komt neer op een nar-
rativisatie van de enunciatie. Het structuralisme van de semiotische methode
zal aan dat instrumentarium kwaliteitseisen stellen om de coherentie van de
theorie als geheel te bewaken en de heuristische kracht te versterken.56

Het is noodzakelijk om het subject en het discours in actu bij de analyse te
betrekken en naast de generatie ook de productie van betekenis te beschrijven.
Ook hier geldt dat het opnemen van de pragmatische dimensie een'verleden

pragmatiek' niet uitsluit.

2.2 Naar een semiotiek van het verleden

In het normale spraakgebruik wordt de verleden pragmatiek 'geschiedenis'

genoemd. Geschiedenis kan beschouwd worden als de weergave van de verle-
den actualiteit, die als actualiteit echter onbereikbaar en niet herstelbaar is. Wat

rest zijn de restanten of herinneringen. Geschiedenis is het geheel van verhalen

over, visies op en doorwerkingen en overblijfselen van het verleden, dichtbij of
veraf, maar onherroepelijk voorbij. Ieder constituerend element van de geschie-
denis kan een object van een semiotische analyse zijn.57

Historische bronnen zijn een van de mogelijke verschijningsvormen van de
geschiedenis aan de semiotiek. Zo'n bron is verweesd, met het archief, het
museum of vindplaats als weeshuis. De natuurlijke habitat van de bron, de
actualiteit van toen, is niet meer en de oorspronkelijke functie van de bron (of
ruine ofwat dan ook) is daarmee verloren gegaan. Wel zullen in de bron als dis-
cours de sporen van de intentie en productie van de voorbije betekenisprodu-
cerende handeling waarneembaar zijn. Tenminste, als recht gedaan wordt aan

de subjectiviteit van het object. Dat is de opdracht die een semiotiek van het
verleden zich stelt: recht doen aan de subjectiviteit van het verleden. De semio-

55· Greimas voert het begrip' intentionaliteit'  in om ervoor te zorgen  dat de enunciatie  geen  lege

huls blijft maar begrepen kan worden als een handeling naast aile anderen. Bij intentionaliteit als
dragende functie van de enunciatie gaat het om'een «gerichtheid op de wereld", als een georien-
teerde, transitieve, relatie, dankzij welke het subject de wereld construeert als object en zo tevens
zichzelf. Als men een canonieke vorm aan de enunciatie moet geven, zal men dus zeggen dat zij
een tnond is, waarvan de predikaat-functie "intentionaliteit" genoemd kan worden, en waarvan
het object het enonce-discours is.' in: A.J. Greimas, J. Courtes, Anatytisch woordenboek van de
semiotiek, lemma enunciatie, 124V.
56. Dat proces is in volle gang. Fillol stelt terecht'La semiotique de troisi me gtntration prend

des risques et il est peut-etre trop t6t d'en mesurer les effects et les consequences.' in: Veronique
Fillol, Vers une stmiotique de l'enonciation, 222.
57· Dat geschiedenis geen vreemde voor de semiotiek is, blijkt uit J. Courtus.'Stmiotique et
theologie du peche' in: H. Parret, H.G. Ruprecht (eds.), Exigences et perspectives de la sumiotique
(Amsterdam, 1985) I I, 863-903; L. Panier, Le pecht orginel Naissance de l'homme sauvt (Parijs,
1996); G. Lukken, 'Transformations du r6le liturgique du peuple: la contribution de la
semiotique & l'histoire de la liturgie' in: Ch. Caspers, M. Schneiders, Omnes circumadstantes
(Kampen, 1990), 15-30.
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tiek van het verleden heeft eenzelfde taakstelling als de narratieve geschiedvor-
sing. Het object van analyse, het verleden, wordt beschouwd als de'substantie'
en de bron zelf als de'vorm' van de (voorbije) expressie. De analysant beschrijft
de betekenisvormende structuren in de tekst en doet met de leeshypothese van
de analyse een voorstel (hij ontwerpt een representatie) over wat in de ogen van
het discours (als representant van het verleden) toentertijd gaande was.

Aan iedere semiotiek gaat een eerste, voorlopige en voor-semiotische kennis-
making met het object van analyse vooraf. Het gaat hier om de uiteenzetting
van de analysant-in-spt met de condities van verstaan van het object: de tekst
laat zich kennen en geeft signalen a f die aangeven onder welke noemer de tekst
begrepen wil worden. Deze allereerste kennismaking met een bepaald (hier:
tekstueel) object is als een ontmoeting tussen waarnemer en verschijnsel in een
fenomenologische ruimte. Bijvoorbeeld met een opengeslagen exemplaar van
deel 1408 van de reeks Corpus Christianorum. De geoefende waarnemer ont-
waart een wetenschappelijk verantwoorde kritische editie van historische bron-
nen. Het notenapparaat op de opengeslagen bladzijden 930 en 931 is daar een
kenmerk van. De ruimte laat zich kennen als een geschiedwetenschappelijke
ruimte. In de opmaak van de twee pagina's verschijnt vervolgens een historische
ruimte. Er is een verschil tussen de titel, inleiding, opmerkingen en noten van
de redacteur en de tekst van de historische bron, die de redacteur hier als tekst
presenteert en van op- en aanmerkingen voorziet. In het genoemde voorbeeld:
een brief van Gregorius aan koning Aethelberht van Kent. Met de letterlijke
tekst van de historische bron, in een vreemde taal en met vreemde namen, ver-
schijnt tenslotte de ruimte van het verleden; een verder lege ruimte, waarvan de
historische tekst als het ware contouren schetst.58

Als vanzelfsprekend verbindt de waarnemer zich met het object, en vice ver-
sa. Een object verschijnt om gezien te worden; een tekst biedt zich op natuur-
lijke wijze aan om gelezen te worden (een leesverbod is aan de tekst opgelegd
en geen eigenschap van de tekst zelf) en positioneert daarmee de waarnemer
als lezer. Het staat de waarnemer vrij om die positie daadwerkelijk in te nemen.
Hij kan de tekst terzijde leggen of hij kan de tekst ter hand nemen en lezen. Bij-
voorbeeld uit persoonlijke interesse en zich daarbij niets aantrekken van het feit
dat het om een niet aan hem geschreven brief gaat. Hij kan de tekst ook lezen
uit belangstelling voor de tekst. De condities van verstaan worden dan als een
uitdaging serieus genomen. De namen van personen en plaatsen, de conventies
van aanspreken en dateren, de klank van de taal, het ritme van de tekst, de opde-

58. Zie ook: paragraaf 3 3 hieronder en Arnold Smeets, 'Clio waar zijt gij? Een semiotische
beschrijving van de ruimte van de geschiedenis' in: Willem Marie Speelman (red.),Ruimten.
Aanzetten tot een semiotiek van de ruimte (Tilburg, 1995), 12-22.
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ling in zinnen en alinea's, de retorische figuren, stijl- en grammaticale kenmer-
ken, al deze (vervreemdende) elementen formuleren de condities waaronder de
tekst verstaan wil worden: als een brief uit 601, tussen de toenmalige paus Gre-
gorius de Grote en koning Aethelberht van Kent.

De condities van verstaan doen een beroep op de welwillendheid van de
lezer. Ze appelleren aan zijn competenties van verstaan. In dit geval competen-
ties als de kennis van het Latijn, een bepaalde bekendheid met wetenschappe-
lijke bibliotheken en publicaties of een specifieke historische competentie.
Alleen op grond van de historische competentie kan bijvoorbeeld de datering
ontcijferd worden en het op zich anachronistische verband gelegd worden tus-
sen de naam'Gregorius' en het pausschap. De competenties staan niet op zich-
zelf maar ten dienste van het fenomenologische beschouwen van het object, ze
prikkelen als het ware de semiotische zintuigen van de analysant-in-spt voor-
dat hij zijn semiotische competentie zal aanspreken en inzetten in de analyse
van het discours.

Als eenmaal de contouren van de tekst verkend en getekend zijn, kunnen de
twee semiotische vragen aan de tekst gesteld worden. Allereerst de vraag naar
de productie van betekenis: wat wilde je betekenen? Vervolgens de vraag naar
de intentionaliteit van de betekenis: waarom wilde je dat betekenen? Achter de
productie en intentionaliteit van de betekenis gaan een tweetal impulsen schuil.
Respectievelijk het beginsel 'betekenis ontstaat uit verschil' en de vaststelling
dat de confrontatie met het verschil de aanzet geeft om betekenis te formuleren
dn over te dragen. De analyse volgt het spoor terug en beschrijft hoe respectie-
velijk de productie (in de analyse van het 6nonct) en de intentionaliteit (in de
analyse van de enunciatie) tot stand kwamen. Deze semiotische vragen worden
gesteld aan een tekst als discours, een discours in actu, of in dit geval: een dis-
cours in-voorbije-actu. Aan het discours-object dient een eigen verleden en
vooral een eigen toekomst toegekend te worden. In die zin representeert het dis-
cours als object een geschiedenis in actu.59

Het voltrekken van de semiotische analyse veronderstelt een semiotische
competentie. De competente analysant zal zich laten leiden door de eisen van
formalisme en structuralisme die met de methode gegeven zijn. Zo is het object
van analyse bepaald en beperkt tot het afgebakende discours en de methode tot
het semiotisch instrumentarium. Andere gegevens en andersoortige kennis en
vaardigheden dienen buiten de analyse gehouden te worden. Alleen zo is de
competente analysant in staat een consistente leeshypothese te formuleren.

59. In termen van het geschiedwetenschappelijk paradigma van de representatie kan de
historische bron beschouwd worden als een representant van het verleden. Als discours-object
van een semiotische analyse is de bron een teken waarin betekenis verschijnt. De semiotische
analyse formuleert in de leeshypothese een betekenisvoorstel, of: een representatie van de
representant annex het verleden.
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Het product van de analyse, de leeshypothese betreffende de productie en de
intentie van de betekenisvormgeving van het discours, is als representatie van
(in dit geval) het verleden zichzelf genoeg. De eisen van formalisme en structu-
ralisme funderen en staan in voor de overtuigingskracht van de leeshypothese.
Met de leeshypothese als representatie van het verleden, presenteert de semio-
tiek van het verleden een proeve van historiografie. Hoewel deze representatie
in dialoog met het verleden tot stand gekomen is, kan de representatie als zoda-

60nig op de historiografie overkomen als een monoloog, of erger, een soliloog.
Dat botst met het zelfverstaan van de semiotiek, die zichzelf begrijpt als een
wetenschappelijke praxis en met het formuleren van de leeshypothese niet
alleen een dialoog aangaat met het object van analyse maar ook een dialoog aan
wil gaan met de omgeving van het object. De historici bijvoorbeeld, die het dis-
cours als bron tot object van hun onderzoek nemen.

Een historicus schrijft op geheel eigen wijze historiografie. De tekst uit het
verleden wordt vanuit een specifieke historische vraag als bron onderzocht en
in het perspectief van die vraag gecontextualiseerd, zodat een consistent beeld
van de geschiedenis ontstaat waar de bron een vanzelfsprekend onderdeel van
uitmaakt. Een semiotiek van het verleden deelt de tekst uit het verleden met de

historiografie maar omdat het historisch onderzoek zich, semiotische gespro-
ken, boven het manifestatieniveau van de tekst afspeelt, en een semiotiek van
het verleden de betekenisvormende structuren onder het manifestatieniveau

analyseert, zijn de producten van het onderzoek onvergelijkbare grootheden.
Er is dus een communicatieprobleem en het is aan de semiotiek van het verle-
den om de incommensurabiliteit van de methodes ter sprake te brengen. Hoe-
wel de leeshypothese het eindproduct van een semiotiek van het verleden is (en
het laatste woord van de analyse blijft), is het project van een semiotiek van het
verleden pas ten einde als de leeshypothese in dialoog gebracht is met andere

geschiedwetenschappelijke producten. Deze dialoog valt weliswaar buiten de
strikte ruimte van de analyse van het discours maar moet wel op basis van de

analyse op gang gebracht warden. De vraag is alleen waar.
Zoals er een voor-semiotische ruimte ontwaard kan worden, de ruimte van

de condities van verstaan van het discours, zo kan ook een na-semiotische
ruimte vermoed worden: de ruimte van de condities voor de duiding van het
discours. De tekst verschijnt niet alleen aan de waarnemer in een fenomenolo-
gische ruimte maar is tegelijkertijd ook aanwezig in een bepaalde culturele
ruimte, die door een bepaalde culturele gemeenschap gedeeld wordt. Waar het
teksten betreft die als historische bronnen aangeduid worden, zoals in dit

60. De term is van jean-Didier Urbain, 'Idiologues et polylogues' in: Nouveaux Actes Semiotiques
(1991),Men betekent zoveel als een geinternaliseerde monoloog, een gesprek van iemand louter
en alleen tegen zichzelf. In paragraaf 2.3 zal de term voorgesteld worden als een instrument in de
operationalisering van de enunciatie.
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onderzoek, kan de culturele ruimte nader beschreven worden als de historische
ruimte, een ruimte waar een contextualisatie van de tekst als bron in de histo-
riografie een bepaalde positie inneemt. De condities voor de duiding van het
discours zijn de signalen van de leeshypothese waarmee de contextualisatie uit-
gedaagd wordt. Allereerst betreft die uitdaging de positie van de tekst: de ana-
lyse geeft met de beschrijving van de enuncieve structuren een alternatief voor
de interpretatie van de bron in de historiografie. De uitdaging betreft ook de
contextualisatie als zodanig, zeker voor zover de enuncieve en enunciatieve
structuren gegevens uit de context weerspiegelen.

De analysant treedt in deze op als middelaar. Na de analyse kan hij de lees-

hypothese vruchtbaar maken door met gebruikmaking van (al dan niet recent
verworven) historische voorkennis nogmaals naar de analyse te kijken en ver-
volgens in dialoog met de historiografie te brengen. De analysant is dan in staat
om de historische interpretatie van de bron of gegevens van die interpretatie te
wegen met de (deel)gegevens van de semiotische lezing. Ook kunnen op basis

van gegevens van de analyse, bijvoorbeeld de beschrijving van de enunciatieve
structuren, vermoedens uitgesproken worden over een herschikking van ande-
re gegevens uit de contextualisatie. Tenslotte kan door een semiotiseren van his-
torische gegevens de leeshypothese nader verklaard of aangescherpt worden.
Voordat de ruimte van de condities van de duiding van het discours, en de
mogelijkheden die de analysant in die ruimte heeft, verkend kan worden (en dat
zal gebeuren in paragraaf 5 van hoofdstuk I I  en met name de eerste twee para-
grafen van hoofdstuk v) moeten de analyses afgerond zijn. Welke competenties
dat vraagt komt in de volgende paragraaf aan de orde als het semiotisch instru-
mentarium nader wordt voorgesteld.

2.3 Analyse van het discours als inoncd en als enunciatie

De greimassiaanse semiotiek heeft met het generatief traject een krachtig ana-
lyseapparaat ontwikkeld om de generatie van betekenis in het discours als
tnonct te beschrijven. Vanaf het manifestatieniveau van de tekst, waar een eer-
ste en voorlopige indeling in teksteenheden een eerste toegang tot de tekst als
discours vormt, worden op steeds abstractere niveaus de betekenisvormgeven-
de structuren blootgelegd en de in het spel zijnde waarden benoemd. Van dis-
cursief niveau, naar de narratieve structuren van het oppervlakteniveau en ten-
slotte naar het diepteniveau, waar de meest abstracte formulering van de syn-
tactische geleding en de semantische aankleding daarvan geformuleerd wordt
met behulp van het semiotisch vierkant. Binnen het generatief traject geldt een
strikte hierarchie wat, samen met de eis van homologatie, garant staat voor een
zo zuiver mogelijk uitgevoerde analyse.

De analyse maakt de tekenwaarde van het discours manifest als beschreven
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wordt hoe op verschillende abstractieniveaus, en in het samenspel van syntac-
tische structuren en semantische elementen, de betekenis tot stand komt. In het

samenspel vervult de syntaxis de rol van betekenaar en de semantiek de rol van
betekende. Ook binnen de twee componenten en op de verschillende abstrac-
tieniveaus van de analyse, speelt het samenspel een rol.

Op discursief niveau gaat het om de geleding in tekstuele eenheden en de
juncties die zich binnen en tussen die eenheden afspelen (respectievelijk bete-
kenaar en betekende binnen de syntaxis), en vervolgens om de figuren (beteke-
naar; referenties naar de natuurlijke wereld) in samenspel met de thema's (bete-
kende; de discours-eigen kijk op de natuurlijke wereld) van het vlak van de
semantiek. Op het volgende niveau, het oppervlakteniveau van de semio-nar-
ratieve structuren, abstraheren de discursieve eenheden tot narratieve eenhe-
den die de speelruimte aftekenen voor de transformaties. De figuren abstrahe-
ren tot kernsemen en de thema's tot klassemen, waardoor scherper in beeld
komt wat er in het discours in het spel is en op het spel staat. De derde en laat-
ste conversie is die naar het diepteniveau, waar in het semiotisch vierkant de
fundamentele operatie (abstrahering van de semio-narratieve structuren) de
kleinste betekeniseenheden in beweging zet. De posities binnen het vierkant
wordt ingenomen door de meest redundante oppositie en het spiegelbeeld van
deze oppositie (respectievelijk A vs. B en niet-B vs. niet-A).

Het aldus beklede vierkant is een atemporele weergave van de logische rela-
ties tussen deze fundamentele waarden van het discours. Het gaat om een drie-
tal logische relaties: van contradictie (tussen A en niet-A en tussen B en niet-B),
van complementariteit (of: implicatie; de relatie tussen niet-B en A en die tussen

niet-A en B) en van contrarieteit (de relatie tussen A en B; de relatie tussen niet-
B en niet-A wordt subcontrarieteit genoemd). De vorm van de betekenis wordt
uiteindelijk gedragen door de relatie van contrarieteit. De betekenis kan alleen
door de ontkenning van ten van beide elementen van de fundamentele opposi-
tie gegenereerd worden. Zo wordt het vierkant als het ware in beweging gezet in
de fundamentele operatie: de meest abstracte formulering van de syntagmati-
sche verandering binnen het discours. Het vierkant is de meest abstracte voor-
stelling van de positie van het discours in en ten opzichte van de natuurlijke we-
reld.

De tweede semiotische vraag is die naar de intentionaliteit van de productie van
de betekenis. Met het stellen van de vraag naar de intentionaliteit verschuift het

object van de semiotische analyse van het geproduceerde product naar de ana-
lyse van de reden en het proces van het produceren van betekenis; van discours-
enonct naar de enunciatie, waar de intentionaliteit de predikaat-functie van is.

61

61. A.J. Greimas, J. Courtds, Analytisch woordenboek van de semiotiek, 124v. Cf. hierboven noot 55·
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De enunciatie is het gevolg van het'in discours zetten' van het enonct en moet
beschouwd worden als een logische structuur voor de actanten van de enunci-
atie, de instantie van de enunciator en de instantie van de enunciataire.62

De vraag naar de intentionaliteit is logisch verondersteld; een uiting veron-
derstelt immers een uiten (door een uiter), en richt zich op het beschrijven van
het proces van het uiten. De logische relatie tussen uiting of enonct en uiten of
enunciatie kan beschreven worden door de (dubbele) procedure van de
(ont)koppeling. De procedure van de ontkoppeling beschrijft de projectie door
de enunciatie (i.c. de uiter) van semantische categorieen buiten zichzelf, waar-
mee een universum van betekenis geinstalleerd wordt, in het knonct of de
uiting. De procedure van de koppeling maakt het mogelijk om de enunciatie te
beschrijven in termen van het ik, hier, nu als zijnde de tegenovers van het niet-
ik, niet-hier en niet-nu van het dnonct. De niet-ik van een enonce is de ik-figuur
in (bijvoorbeeld) een brief. De aanduiding voor deze'ik' refereert (en niet meer
dan dat) naar een 'ik' in de natuurlijke wereld. Zowel de enuncieve'ik'-figuur
als de enunciatieve uiter-ik zijn (overigens net als de instantie van de enuncia-
taire en de structuur van de enunciatie) semiotische objecten. Het gaat daarbij
niet om objecten die verwijzen naar werkelijke of historische personen; het gaat
om logische representaties van bepaalde sociale of historische werkelijkheden.
Als instantie van de enunciator refereert 'Gregorius' niet zozeer naar een
bepaalde historische'hij' maar naar een bepaald'dat' of 'wat'. De instantie van
de enunciator roept heel de historische werkelijkheid op waar de historische
Gregorius product van was en, al dan niet handelend, deel van uitmaakte. In die
zin gaat het binnen de structuur van de enunciatie om syncretische actanten.63

Als 'een gerichtheid op de wereld' stelt de intentionaliteit de vraag naar de
ontstaansgrond van het discours en naar de orientatie en het verloop van de rea-
lisatie van het communiceren. Het gaat in de analyse om het beschrijven van res-
pectievelijk de communicatieve situatie en de zich daarin voltrekkende commu-

61'De enunciatie wordt beschouwd als het impliciete kader, dat door het bestaan van het tnoncd
logisch verondersteld wordt. De structuur van de enunciatie omvat twee instanties: die van de
enunciator en die van de enunciataire. We moeten de impliciete destinator van de enunciatie (of

„."communicatie J enunciator noemen. Wij kunnen deze onderscheiden van de verteller - zoals
bijvoorbeeld het 'ik" - die een actant is, verkregen door de ontkoppelingsprocedure en expliciet
geinstalleerd is in het discours. Dienovereenkomstig correspondeert de enunciataire met de
impliciete destinataire van de enunciatie, onderscheiden dus van de toehoorder (bijvoorbeeld:
"de lezer zal begrijpen dat...") die als zodanig binnen het discours te herkennen is (... ).' in: A.L
Greimas, I. Courtts, Analytisch woordenboek van de semiotiek, 125 (en, voor de instantie van de
enunciatie o.c 123-125)
63·'Men kan syncretisme beschouwen als de procedure (of het resultaat van die procedure) die
hierin bestaat, dat een relatie gelegd wordt tussen twee (of meer) heterogene termen of catego-
rieen door ze boven elkaar te zetten (...). Wanneer men (...) de instantie van de enunciatie
definieert als de plaats waar het "ik-hier-nu" oorspronkelijk niet te onderscheiden zijn, kan men
de enunciatie beschouwen als een syncretisme a priori.' in: A.J. Greimas, L Courtts, Analytisch
woordenboek van de semiotiek, 413.
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nicatieve handeling. Daarmee wordt een pragmatische dimensie aan de analyse
toegevoegd. De enunciatie kan immers beschouwd worden als een extrapolatie
van de atemporele representatie van een temporeel gebeuren in het enonce; een

ontvouwing dus van de specifieke (en dus: historische) gesitueerdheid van het
discours-knonct. Met de analyse van de enunciatie wordt het semiotisch ver-
moeden van de historiciteit van het discours geformuleerd in de vorm van een
voorstel omtrent de specifieke orientatie en bedoeling van het discours.

Het operationaliseren van de intentionaliteit functioneert als een semiotise-
ren van de context en formuleert een semiotiek van de context, of beter: enun-
ciatie. Het gaat hier vooralsnog om een voorstel-in-aanbouw.64 Schema 1.1 geeft
een overzicht van de semiotiek van de enunciatieve intentionaliteit. Het schema
noemt drie aspecten van de intentionaliteit die in elkaars verlengde liggen en in
elkaar overvloeien. In die zin zijn de aspecten alleen te onderscheiden, waardoor

een operationaliseren van de intentionaliteit mogelijk gemaakt wordt.

intentionaliteit enunciatie
· waarmee 'inauguratie' 'langue'

(figuratief kader en actanten van de enunciatie)
· wat 'manifestatie' 'parole' 'langue'

(actanti#le posities en rollen en manipulatieve strategie)
· waartoe 'pro ectie'                          'parole'

(ten dienste van wie, wat en wonneer)

Schema 1.1 Overzicht van de drie aspecten of dimensies van de enunciatieve

intentionatiteit. De aspecten zijn slechts van elkaar te onderscheiden. Dat wordt ook
duidelijk in de aanduidingen in de derde en vierde kolom, waaruit blijkt dat de
functies van betekenaar en betekende, dus de constituerende elementen van het teken

als geheel, wat de drie aspecten betreft in elkaar overvloeien.

Het eerste aspect van de intentionaliteit betreft de inauguratie, het proces van
instellen en inrichten van de enunciatie of het tot stand komen van het figura-
tief kader van de enunciatie. Het instellen en inrichten van een communicatie-
ve situatie kan beschreven worden door een logisch terugredeneren. Iedere
communicatie veronderstelt immers een vruchtbare voedingsbodem op een
plaats en moment van ontstaan. Het gaat dan om de fatische gemeenschap,
waarin een bepaald subject zich naar aanleiding van een bepaalde stand van
zaken met een ander subject solidariseert, gericht op een communicatie rond

6+ Er is immers nog niet zoiets als een generatief traject voor de instantie van de enunciatie. In
het navolgende gaat het er ook niet om zo'n geleding te formuleren. Het gaat om het formuleren
van enkele bruikbare analyse-instrumenten die recht doen aan waar het in de analyse van de
instantie van de enunciatie om gaat.
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een bepaalde stand van zaken.65 Deze situatie van contact valt, als vrucht van de
fatische gemeenschap, samen met de communicatieve situatie waar de instan-
tie van de enunciatie de logische representatie van is. De dialoog is het archety-
pe van de enunciatie: een directe en face a face uitwisseling van een object van
communicatie tussen de subjecten van de communicatie.66 De enunciatie
manifesteert zich zowel in de pure vorm van de dialoog als in variaties daarop.
De procedure van de modalisatie beschrijft de diversificatie op het vlak van de
face a face uitwisseling tussen de subjecten van de communicatie.67 De proce-
dure van de mediatisatie beschrijft de variant op de directe uitwisseling van het
object van de communicatie.68

Met het beschrijven van het figuratieve kader van de enunciatie wordt de
context van het discours voor de semiotiek in kaart gebracht. Er ontstaat zicht
op de inhoud en de structuur (orientatie) van de intentionaliteit van de enun-
ciatie, drager van de sporen van de specifieke gesitueerdheid van het discours.69

65· Het begrip fatische gemeenschap is ontleend aan Bronislaw Malinowski, die de fatische
co,nmunio definieert als een gemeenschap met 'de wens intersubjectieve solidariteit en, meer in
het algemeen, sociale verbondenheid te stichten en te handhaven.' in: A.J. Greimas, J. Courtes,
Analytisch woordenboek van de semiotiek, 321. De fatische gemeenschap is een oorspronkeliike en
samenvoegende interactieve situatie ('un ttat interactif cohesif initial'), gericht op de ontwikke-
ling van een communicatie, cf. J.-D. Urbain,'Idiologues et polylogues. Pour une semiotique de
l'jnonciationt 15v. De fatische gemeenschap kan als volgt geschematiseerd worden: 1, (s Ro) het
initiele knonct van zijn; 2, (s Ao) het conjunctieve knonce van zijn, een positieve ontwikkeling van
de initiele toestand, waaruit tevens een solidarisering tussen de actanten spreekt. Dit leidt tot 3,
een positieve intersubjectieve situatie (s A s). Uit deze situatie komt de specifieke situatie van
contact of communicatie voort.
66.'Comme forme de discours, 1'6nonciation pose deux"figures" tgalement ntcessaires, l'une
source, 1'autre but de l'knonciation. C'est la structure du dialogue.' Een citaat van Benveniste in:
J.-D. Urbain.'Idiologues et polylogues', 13. Met het archetype van de dialoog als uitgangspunt,
kunnen als hoofdtypen nog onderscheiden worden: de monoloog (een geinternaliseerde dialoog),
de soliloog (geinternaliseerde monoloog; een reflexieve communicatie met een geblokkeerde
uitwisseling) en tenslotte de polyloog (een gepluraliseerde dialoog)
67. I.-D. Urbain,ydiologues et polyloguesi 18-23. Urbain heeft het over een modale diversificatie
van de dialoog en noemt de verschillende modaliteiten: conjunctie en disjunctie; egalitariteit en
differentiatie; dominantie en onderworpenheid. Naast de dialoog is een gedifferentieerde dialoog
mogelijk, waarbij de actanten van de communicatie niet in elkaars aanwezigheid vertoeven. Een
voorbeeld hiervan is de correspondentie, waar sprake is van een relatie (niet-R) tussen de actanten
van de communicatie. De schrijver staan allerhande stijlmiddelen ter beschikking die bij de lezer
zijn aanwezigheid op zullen roepen. Greimas heeft het over een bepaalde geinstitutionaliseerde
vorm van de dialoog met een prdsence parfim e. Zie A.J. Greimas, 1.-B. Gize (e.a.), La lettre, 5
68. J.-D. Url)ain.'Idiologues et polylogues', 23-45. De mediatisatie is het effect van het verstoren
('phenomene"perturbateur"') van de elementaire intersubjectieve relatie, waar de directe
uitwisseling op rust. Een mogelijke variant is als sprake is van een uitwisseling door een destinator
in naam van een andere, waar hij de vervanger van is. Urbain heeft het over een mediatisatie als
meta-destinatie of enunciatieve delegatie en noemt als voorbeeld het geval van de missionaris die
de Blijde Boodschap verkondigt.
69- Het lijkt erop dat de beschrijving van de fatische gemeenschap (en de modalisatie en mediati-
satie van de dialoog) strikt genomen een aan de semiotische analyse voorafgaande fase betreft,
vergelijkbaar met het beschrijven van de condities van verstaan in de analyse van het knonce. Met
het tot stand komen van de situatie van contact, wordt de instantie van de enunciatie ingesteld en
ingericht en kan de feitelijke semiotische analyse beginnen.
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Dat geldt voor de structuur van de enunciatie, zowel voor de instantie van de
enunciator als voor de instantie van de enunciataire, die door en met de inau-
guratie ingesteld worden. In termen van de semiotiek kan deze installatie
beschreven worden aan de hand van het schema van het narratief parcours. Zo
kan zichtbaar gemaakt worden hoe (bijvoorbeeld) de instantie van de enunci-
ator zich van een virtueel naar een gerealiseerd subject ontwikkelt.70 Voor de
instantie van de enunciataire kan een soortgelijk parcours uitgetekend worden.
De virtualiserende, actualiserende, determinerende en realiserende competen-
ties betreffen de modaliteiten van ontvangen of begrijpen van de enunciataire.
Het is belangrijk op te merken dat de positie van de enunciataire een actieve is
en daarmee in een bepaalde gespannen verhouding tot de positie van de enun-
ciator staat.71

De fase van de inauguratie gaat vooraf aan de concrete manifestatie van de
enunciatie; de tweede dimensie van de enunciatieve intentionaliteit. Dit is de
fase waarin de actanten van de enunciatie, en dan met name de instantie van
enunciator, vorm en sturing geven aan de intentionaliteit van de enunciatie. De
enunciator zal daartoe een specifieke actantiele positie kiezen en een bepaalde
actantiele rol op zich nemen ten opzichte van de enunciataire, gericht op het
doen slagen van de communicatie. Zo kan de instantie van de enunciator zowel

de positie van enunciator als van anti-enunciator innemen en zich in de com-
municatie richten tot de enunciataire als enunciataire of anti-enunciataire.
Vanuit de twee mogelijke posities van de enunciator worden de communicatie-
ve relaties gelegd die de enunciatieve manipulaties zullen dragen. Er zijn twee
modaliteiten: een /doen geloven/ gerelateerd aan een relatie van vertrouwdheid
tussen de enunciator en de enunciataire of die tussen anti-enunciator en anti-
enunciataire, en de modaliteit van het /doen niet geloven/ in de relatie van
vreemdheid tussen enunciator en anti-enunciataire of anti-enunciator en
enunciataire (zie schema 1.2).72

Enunciator Anti-Enunciator

I  doen geloven / / doen niet geloven / 1 dom geloven /

1

---- -% 4E-g
Enunciataire Anti-Enunciataire

Schema 1.2 Schema van de actantitle posities en enunciatieve modaliteiten.

De instantie van de enunciator neemt, gedragen door de intentionaliteit van de
enunciatie, zijn positie in. Het hangt af van de concrete enunciatie of de instan-
tie van de enunciataire zijn positie inneemt of dat de instantie van de enuncia-
tor wat betreft die positie een inschatting maakt, die in de enunciatie geprojec-
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teerd wordt. Dat geldt ook voor het op zich nemen van de actantiele rollen en
ook hier is de intentionaliteit van de enunciatie sturend. Zeker als niet geheel
duidelijk is welke positie de enunciataire bekleedt, zal de enunciator de onze-
kerheid die hiermee gepaard gaat, opvangen door verschillende rollen aan te
nemen en zich vanuit die rollen richten tot de verwachte rollen van de enunci-
ataire. De rollen vormen een nuancering en concretisering van de actantiele
posities.73 Schema i.3 (P· 42) plaatst de mogelijke rollen voor zowel de enunci-
ator als de enunciataire in een logisch vierkant.74

De relatie tussen de rol van de enunciator en die van de enunciataire wordt
gemanifesteerd in een enunciatieve manipulatie. Zo zal een enunciator in de rol
van 'bepleiter' zich met een bepaalde /strategie/ richten tot een 'medestander'
o f een bepaalde /niet anti-strategie/ tot een'sympathisant'. Met de gekozen stra-
tegie en geprojecteerde actantiele rol voor de enunciataire, wordt de enuncia-
taire als het ware verleid om de voorgestelde rol op zich te nemen. De instantie
van de enunciator kan een heel scala van enunciatieve manipulaties inzetten en
daarmee een parcours uittekenen om de enunciataire tot een eufore sanctie op
de manipulatie te bewegen, als dat tenminste de opzet van de enunciator is.75

70. J. Courtts, 'L'tnonciation comme acte stmiotique' in: Nouveaux Actes Sdmiotiques (1998)

58-59,23-25 geeft een narratief traject van de enunciator, een uitwerking van de trits van de
semiotische existentie (virtualisatie, actualisatie en realisatie). A.J. Greimas en J. Fontanille in:

Semiotique des passions (Paris,  1991) voegen een  vierde  term  toe: 'potentialisatie' en  zetten  de vier
modaliteiten in een logisch vierkant. Courtes stelt in zijn artikel voor de term'potentialisatie' te

vervangen door'determinatie': de modaliteit die het subject van de enunciatie in de richting van
het voltrekken van de handeling duwt, de modaliteit die verhindert dat de acteur zich aan zijn lot
kan onttrekken. Het gaat dan om een /behoren te doen/ - wat meer is dan het /niet mogen niet

doen/, namelijk een geinternaliseerd'moeten', wat van doen heeft met authenticiteit en inzicht en
vertrouwen.
Het parcours van de instelling van de enunciator voltrekt zich aldus: van de positie niet-B,
gevirtualiseerd subject (instellen van het subject), via A, geactualiseerd subject (kwalificeren van
het subject) en niet-A, gedetermineerd subject naar B gerealiseerd subject (voltooiing van het

subject; productie van het semiotisch object).
71. J. Courtds,'L'tnonciation comme acte stmiotiquel 23-25.
71 J. Court6s, Analyse stmiotique du discours, 253v.

73· Er is op drie verschillende manieren sprake van het begrip enunciator of enunciataire. Op het
meest abstract wijze wordt met het begrippenpaar een logisch veronderstelde instantie bedoeld

(i). Daarnaast is sprake van een'in communicatie gebrachte' instantie. In dat geval wordt een
onderscheid gemaakt tussen de door een instantie ingenomen positie (2) en de op deze positie
aangenomen rol waarmee de enunciatieve handeling voltrokken wordt (3).
74- J. Courtes, Analyse stmiotique du discours, 250v. Zie ook Gerard Lukken en Jacques Maas,

Luisteren tussen de regels. Een semiotische bijdrage aan de praktische theologie, 13v.

75- Het is denkbaar dat de instantie van de enunciator vanuit iedere actantiele rol zich met vier
modaliteiten tot de enunciataire kan richten: een /strategie/, een /niet strategie/, een /anti-

strategie/ en tenslotte een /niet anti-strategie/. Ook is denkbaar dat de manipulatieve strategie
een drietal dimensies heeft. Een /doen vertrouwen/ gericht op het beinvloeden van de thymische

categorieen; een /doen weten/ gericht op het beinvioeden van de cognitieve categorieen; en een
/doen handelen/ gericht op het beinvloeden van de pragmatische categorieen van de instantie
van de enunciataire.
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  expliciet
  expliciet 1doen geloven I doen niet geloven i

enunciator anti-enunciator
bepleiter bestrijder

verleider twijfelbrenger
niet anti-enunciator nietenunciator

verhuld 1       verhuld 1doen geloven I doen niet geloven I

I  opentijk 1

I
ppenlijk 1

geloven / niet geloven 1
enunciataire anti-enunciataire

medestander opponent

sympathisant wantrouwige
niet anti-enunciataire niet enunciataire

diffuus 1          ' diffuus 1ge/oven / niet geloven 1

Schema 1.3 Logische vierkanten van de actantiele rollen voor de instanties van de
enunciator (boven) en enunciataire (onder). Deposities markeren de uitersten van
reeksen mogelijkheden binnen een as. De modaliteiten op de boven- en onderas van
beide logische vierkanten verschillen in intensiteit van elkaar.

De inzet van de manipulatieve strategie vormt de overgang naar een derde
dimensie van de intentionaliteit (na de inauguratie en de manifestatie van de
enunciatie): die van de projectie. De manipulaties projecteren in hun manifes-
tatie, en in hun relatie met de rol en positie van de enunciataire, een beoogde
verandering; voor zover althans het discours-knonce geen sporen van een rea-
lisatie van de manipulatie manifesteert. De projectie voltooit de communica-
tieve handeling van de enunciator en geeft het initiatief als het ware over aan de
instantie van de enunciataire. De realisatie van de projectie ligt vooralsnog bui-
ten het bereik van de enunciatie: het is een manifestatie van de door de instan-
tie van de enunciator beoogde verandering van de instantie van de enunciatai-
re, zowel wat betreft het handelen van het in de manipulatie aangesproken sub-
ject, als het verloop van de tijd en het aanzien van de ruimte. In zekere zin breekt
de enunciatieve projectie de historiciteit van de geschiedenis open, tot aan het
moment van de sanctie door de instantie van de enunciataire, als de keuze voor
het verloop van de geschiedenis gemaakt wordt. Dat die keuze een keuze zal zijn
voor een verloop volgens de geschiedenis zoals wij die kennen, doet dan voor-
alsnog niet ter zake.

De operationalisatie van de intentionaliteit kan ook in termen van een nar-
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ratief parcours beschreven worden. Daarmee wordt de samenhang tussen de
verschillende aspecten van de intentionaliteit onderstreept (zie schema 1.4). De
inauguratie is dan de overgang van de virtuele positie niet-B naar de actuele po-
sitie A. Het betreft de ontwikkeling van de fatische gemeenschap naar de gema-
nifesteerde enunciatieve structuur. De inauguratie kan beschreven worden als
een proces van een /kunnen zijn/ naar een /zijn/. De dimensie van de manifes-
tatie van de intentionaliteit is dan de overgang van de positie A (geactualiseerd)
naar de positie niet-A, de positie van het gedetermineerde subject, waar de in-
stanties van de enunciatie hun enunciatieve posities en rollen hebben ingeno-
men en de keuze voor de enunciatieve strategie gemaakt is. De projectie van de
intentie tenslotte markeert de overgang van een /behoren te doen/ (positie niet-
A) naar een /doen/ in de vorm van de ingestelde enunciatieve manipulaties
waarmee de positie B bekleed wordt. Het is van belang op te merken dat de po-
sitie B de grens markeert van wat de intentionaliteit vermag: de realisatie betreft
louter de realisatie van de intentionaliteit en niet van de (eufore) sanctie op het
/doen geloven/ van de communicatie. De intentionaliteit is niet bij machte de
grens van het semiotisch object te doorbreken. In die zin toont de positie B een
temporele frictie tussen 'projectie' en 'realisatie', en daarmee een spoor van het
historisch proces dat in gang gezet is.

/ zijn / 1 doen 1

instellen en inrichten van de instellen (en uitvoeren) van de
enunciatieve structuur enunciatieve manipulatie

geactualiseerd gerealiseerd
AA f A B
1

\
-8            11        - A

gevirtualiseerd gedetermineerd
ontstaan en ontwikkeling van de innemen van de enunciatieve positie,

fatische gemeenschap rollen en instellen van de

/ kunnen zijn / enunciatieve strategie
/ behoren te doen /

Schema 1.4 Schema van het narratieveparcours van de enunciatieve ontvouwing van
de intentionaliteit.

In het kader van een semiotische praxis wordt de narrativiteit van de historische
bron serieus genomen en, wat eigenlijk belangrijker is, in praktijk gebracht. De
talige entiteit is een representatie van een (voor ons voorbije) werkelijkheid. De
leeshypothese (en daarmee maakt de semiotiek een methodisch voorbehoud te-

gen verwijten van objectiviteit ofwaarheid) beschrijft de emplotmentvan de ver-
leden werkelijkheid. Een tweede karakteristiek voor de semiotische lezing van
historische bronnen is dat voor de semiotiek een historische bron niet langer een
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sluitstuk is, een bewijs of spoor uit het afgesloten verleden, maar het begin van
een communicatieve handeling uit een voor ons verleden werkelijkheid.

Dit onderzoek brengt de narratieve geschiedvorsing in de praktijk. Semio-
tiek wordt als historische praxis ingezet om geschiedenis te schrijven. De ana-
lyse formuleert met de leeshypothese een betekenisvoorstel dat vergeleken kan
worden met andere, historiografische representaties. Kort en goed: drie maal zal
in de navolgende analyses aan een drietal bronnen dezelfde vragen gesteld wor-
den: Wat wilde je betekenen? En, waarom wilde je dat?

3. sPOREN VAN GREGORIUS DE GROTE

Achter de vraag naar de betekenis van een historische bron, schuilt de vraag
naar de mogelijkheden van een semiotiek van het verleden. Dat maakt het
noodzakelijk de resultaten van de analyse te toetsen op de innerlijke consisten-
tie en overtuigingskracht en vervolgens te vergelijken met de wijze waarop deze
bronnen in de relevante historiografische context bestudeerd en geciteerd wor-
den. Daarmee is de enige eis aan het te kiezen object van de analyse gesteld: de
tekst moet binnen de historiografie bekend zijn. De intensiteit van de analyse

en de opzet van het onderzoek rechtvaardigen een beperkt corpus van drie brie-
ven (de brief Ad Leandrum en Ep. xi,37 en Ep. xi,56). De keuze voor Gregorius
is tamelijk willekeurig. Hij is een historisch belangrijke paus, die zijn sporen in
de geschiedenis heeft verdiend en die veel sporen heeft nagelaten.

De ruim 850 brieven die Gregorius de Grote schreef, geven een levendig beeld
van het denken en handelen tijdens de jaren van zijn pontificaat. Een enkele keer
schrijft Gregorius over zijn leven v66r zijn verheffing tot de opvolger van Petrus.
Deeerste briefuit het corpus van ditonderzoek isdaareen uniek voorbeeld van.
Zoals we nog zullen zien schrijft Gregorius in de eerste twee paragrafen deze
brief aan Leander van Sevilla over zijn eigen bekeringsgeschiedenis. Hij vertelt
hoe hij als prefect van de stad worstelde met zijn hang naar contemplatie, hoe
hij uiteindelijk de knoop doorhakte en koos voor een leven als monnik. Ook
schrijft hij over de wederwaardigheden van zijn geestelijke ontwikkeling nadien.
Dit gedeelte van de brief laat zich lezen als een autobiografie. De brief Ad Lean-
drum staat te boek als de aanbiedingsbriefbij het aan Leander opgedragen com-
mentaar op het boek Job. De Moralia in lob geldt als het hoofdwerk van Grego-
rius de Grote. Hij begint aan zijn uiteenzettingen over Job op instigatie van Le-
ander, tijdens hun gezamelijke verblij f in Constantinopel (wat Gregorius betreft
tussen 579-585).In 591 schrijft Gregorius aan Leander dat het commentaar bij-
na klaar is.76 Zoals bekend kan'bijna klaar' een rekkelijke temporele aanduiding
zijn. De afronding van het boek wordt gedateerd in 596.77

De geschiedenis heeft ook sporen nagelaten in de Momlia van Gregorius. In
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Moralia xxvii schrijft Gregorius euforisch dat de almachtige God ervoor gezorgd
heeft dat het christelijk geloof tot aan de einde der aarde gevestigd is: ecce in una

fideorientes limitem occidentisque coniunxit; ecce /ingua Brittanniae, quae nihil
aliud nouerat, guam barbarum frendere, iam dudum in diuinis laudibus Hebme-
um coepit Alleluia resonare - zie hoe HIj de grenzen van het oosten en het westen
in  n geloof verenigd hee#; zie hoe in de mal van de Britten, waar niets dan bar-
baars tandengeknars te horen was, van toen afin de lofGods het HebreeuwseAlle-
luia is begonnen te klinken.78 Het is verleidelijk hier een echo van de missie van
Engeland te horen.79

De geschiedenis heeft veel sporen van het Engelse missieproject bewaard. In
Ep. vi,io uit 595 valt voor het eerste de term'Angelen' en wordt de suggestie van

een voorbereiding op een missieproject gewekt als Gregorius vicarus Candidus
de opdracht geeft kleren te kopen voor zeventien- en achttienjarige Engelse sla-
ven, die door God aan het klooster zijn toevertrouwd. In de zomer van 596
schrijft Gregorius een aantal aanbevelingsbrieven voor de monniken die van-
uit Rome naar Kent onderweg zijn en twee jaar later kan hij aan patriarch Eulo-
gius van Alexandrie de doop van 10.000 Angelen melden (in Ep. Viii,29 Uit jUli

598). Boek xi van het Registrum herbergt de laatste belangrijke bundeling brie-
ven betreffende de Engelse missie, waartoe ook Ep. xi,37 en Ep. xi,56 behoren.
Het gaat om aanbevelingsbrieven en instructies die Gregorius schrijft ten
behoeve van de tweede groep missionarissen onder leiding van Mellitus, die in
de zomer van 601 vertrekken om de Engelse missie te versterken.

76. Ep. i,41 uit april 591'Ik heb u, zeer geliefde broeder, boeken gezonden waarvan ik de gegevens
onderaan toegevoegd heb. Maar wat ik in mijn commentaar op het boek van de heilige Job
gezegd had, waarvan u schrijft dat het u moet worden toegezonden, dat heb ik, omdat ik het met
lauwe woorden en gedachten in preken mondeling gebracht had, zo goed mogelijk in een reeks
boeken trachten om te zetten, die nu nog door kopiisten overgeschreven worden. Had de haast
van hem die dit schrijven zal overbrengen mij niet in tijdnood gebracht, dan had ik u het werk in
zijn geheel willen doen toekomen zonder u ook maar iets te kort te doen, met name daar ik juist
aan u, eerwaarde broeder, dit werk heb opgedragen.' in: E. Dekkers, G. Bartelink, Voordrachten

over de heilige Gregorius de Grote, 163v. En dan is er nog Ep. v,53 uit 595 wanneer Gregorius een
van de vier delen van het commentaar naar Leander stuurt. Cf. john Moorhead, Gregory the
Great, tln20.

77· R. Gillet, Morales sur Job, 10 (sc 32).
78. Moralia in lob Xxvii,11,21 (CC 1431), 1345-1346)
79. Christophe de Dreuille, L'Eglise et la mission, 385 neemt de passage op in een speciaal Gallo-
Frankisch en Augustijns dossier. In een voetnoot wordt gesteld dat deze passage kan zijn
toegevoegd toen Gregorius een laatste hand legde aan de redactie van de Moralia. Ook R.A.
Markus, Gregory the Great, 186n99 houdt rekening met een datering van deze passage na de

definitieve redactie van voor 596. Hij uit zijn twijfel over een verband met de Engelse missie als

hij stelt dat de verwijzing naar lingua Brittanniae - de mal van de Britten evengoed op de
inwoners van Wales betrekking kan hebben o f kan refereren aan de eerdere bekering van
Engeland in Romeinse tijden. Zie ook: John Moorhead, Gregory the Great, iinfo. Overigens
wordt geen gewag gemaakt van een mogelijke latere datering (anders dan 596) van de
aanbiedingsbrief aan Leander. Claude Dagens, Saint Grkgoire le Grand, 334 typeert de
aangehaalde passage als een'hymne a la conversion du monde' en als'un acte de foi dans la
mission d'Eglise: Hij leest er een beginselverklaring van Gregorius' pontificaat in.
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3.1 Vraagstelling en opbouw van het onderzoek

De brieven geven de historicus het feitenmateriaal voor de reconstructies On
zijn onderwerp van discussie, vanwege de interpretatieverschillen of vanwege
de vragen die de brieven zelf oproepen. Ook in die zin heeft Gregorius zijn spo-
ren in de geschiedenis nagelaten. Bronnen functioneren binnen de geschiedwe-
tenschap als object van onderzoek en daarnaast als bewijsmateriaal in het pro-
duct van het historisch onderzoek, de historiografie. Parallel aan deze twee
functies zal de vraag naar de mogelijkheden voor een semiotiek van het verle-
den onderzocht worden. Allereerst door een bron als discours-tnonct te analy-
seren, met als leidraad de vraag of een semiotische analyse historisch relevante
informatie oplevert. Deze casus wordt in hoofdstuk I I  aan de orde gesteld. Als

onderzoeksobject is gekozen voor de zogeheten aanbiedingsbrief bij de Mora-
lia in Iob aan Leander van Sevilla, aan wie het door Gregorius geschreven bij-
belcommentaar is opgedragen. In deze persoonlijke brief gaat Gregorius nader
in op de door hem gehanteerde methode en, en daar spitst de aandacht in dit
onderzoek zich op toe, schrijft hij over zijn bekeringservaring. De analyse con-
centreert zich op de tekst van de brief als discours-knonct en pas na het formu-
leren van de leeshypothese (in de paragrafen i t/m 4 van hoofdstuk II) zal geke-
ken worden naar wat in de historiografie over deze deels autobiografische brief
geschreven wordt (in paragraaf 5 van het tweede hoofdstuk).

In de tweede casus gaat het om de vraag of een semiotiek van het verleden
in staat is geschiedenis te schrijven. Anders dan in de eerste casus zal de analy-
se dan wel met historische voorkennis begonnen worden. Uitgangspunt is een
door Robert A. Markus aan de orde gestelde historische kwestie, namelijk de
vraag naar de verhouding tussen twee bronnen betreffende de missie in Enge-
land. Markus poneert in zijn reconstructie de stelling dat de twee brieven (Ep.
Xi,37 aan koning Aethelberht van Kent en Ep. xi,56 aan bisschop Augustinus)
elkaar tegensprekende missie-instructies bevatten en aldus getuigen van een
radicale koerswijziging. In paragraaf 3.2 zal zijn reconstructie nader besproken
worden. Hier zij nog opgemerkt dat zijn reconstructie niet alleen een helder
afgebakend onderzoeksobject vormt maar ook in de historiografie niet zonder
invloed is. Met zijn reconstructie heeft Markus als het ware het historische feit
van een verandering in het denken van Gregorius de Grote vastgesteld.

Deze casus wordt in de hoofdstukken I I I en I V uitgewerkt, waar de twee brie-
ven als (eigenstandige) discoursen geanalyseerd worden. Anders dan bij de brief
aan Leander zal niet alleen het discours als 6nonct maar ook de enunciatie
geanalyseerd worden. Dat levert uiteindelijk een tweetal leeshypotheses op die,
zoals zal blijken, op eigen kracht niet in staat zijn een semiotisch antwoord op
de gestelde historische kwestie te geven. Vandaar dat in het slothoofdstuk, v66r
het opmaken van de balans van dit onderzoek, geprobeerd wordt om een stap
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verder in de analyse te zetten. Het gaat dan om het beschrijven van de condities
van de duiding van het discours. Doel is om, op basis van de leeshypotheses, te
komen tot een semiotische representatie van het verleden van de missie-
instructies die in discussie gebracht kan worden met de historiografie.

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de overgang van historiogra-
fie naar semiotiek voorbereid als voor het eerst de objecten van onderzoek met

semiotische ogen worden bekeken. De brief aan Leander zal daarbij als pars pro
toto functioneren. Die overgang is niet onbelangrijk, want raakt de incommen-

surabiliteit tussen de methode van de historiografie en de semiotiek van het
verleden. In beide wetenschappelijke praxes gaat het om geschiedenis en beide
delen ook de bronnen die op het verleden van de geschiedenis betrekking heb-
ben. Beide methodes hebben evenwel een eigen begrip van hun object van
onderzoek en, daarmee samenhangend, hun eigen vooronderstellingen en vra-
gen. Het is zaak de verschillen te respecteren. Dat betekent onder meer dat als
de semiotische vraag gesteld wordt historische kennis niet ingezet dient te wor-
den om een antwoord te formuleren. Simpel gezegd, er mag niet voorgezegd
worden. De semiotische vraag wordt immers aan het discours gesteld en niet
aan de handboeken of monografieen.

3.2 Een historische kwestie: de missie-instructies van Gregorius de Grote

De historische kennis over het Engelse missieproject van Gregorius de Grote is
niet alleen gebaseerd op bronnen uit de Registrum epistularum. Ook de Historia
Ecclesiastica (HE) van Beda Venerabilis is een belangrijke bron:° Bedabeschrijft
het verloop en de ontwikkeling van de door Gregorius de Grote geinitieerde
missie en citeert daarbij uit Romeinse archieven afkomstige bronnen, waaron-
der de twee missie-instructies. Vastgesteld kan worden dat het missieproject

goed gedocumenteerd is en dat de bronnen de historici duidelijke feiten aanle-
veren. Wat niet wegneemt dat er ook de nodige historische onduidelijkheden
zijn.

Op detijdbalk kan het jaar 596 gemarkeerd worden als het begin van het mis-

sieproject. Gregorius de Grote zendt dan een groep godvrezende monniken
onder leiding van Augustinus uit om praedicare verbum Dei genti Anglorum -
het woord van God onder het volk van de Angelen te verkondigen (HE i,23). De

groep wordt welwillend ontvangen door koning Aethelberht van Kent en begint
aan een succesvolle missionering. In 601 stuurt Gregorius een groep monniken
onder leiding van abt Mellitus naar Kent om de missie te versterken. Blijkbaar

So. B. Colgrave, R. Mynors (eds.), Bede's Ecclesiastical History of the English People met name HE  i,

23-33. Naast deze teksteditie is er het commentaar van T.M. Wallace-Hadrill, Bede's Ecclesiastical

History of tile English  People. A Historical Commentary.
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was daar reden toe. Een belangrijke bron over het verloop van de Engelse mis-
sie is Ep. viii,29 Uit juli 598. In deze brief schrijft Gregorius de Grote aan Eulo-
gius van Alexandrie over de doop van 10.000 Angelen met kerstmis 597· De mis-
sie was blijkbaar succesvol en wellicht dat daarom Gregorius in 601 een plan
voorlegt over de diocesane indeling van Engeland. Bij die gelegenheid feliciteert
hij Augustinus met zijn successen, om hem vervolgens op het hart te drukken
vooral nederig te blijven.81 Ep. viii,29 roept ook vragen op. Hoe wist Gregorius
de Grote bijvoorbeeld van de successen en hoe succesvol was de missie eigen-
lijk?

In het beantwoorden van de vraag naar het succes van de missie speelt de
vraag ofkoning Aethelberht tot de gedoopten behoorde een belangrijke rol. Ter
illustratie zij verwezen naar de discussie tussen Robert A. Markus en Dom Suso
Brechter. Laatstgenoemde dateert de doop laat, pas na 601, terwijl het voor Mar-
kus evident is dat Aethelberht in 601 at gedoopt is.82 De discussie spitst zich toe
op de lezing van HE i,26 waar Beda halverwege het hoofdstuk de doop van
Aethelberht vermeldt. Daarmee valt de doop in de beginfase van de Engelse
missie, wellicht zelfs voor kerst 597·83 Brechter stelt dat Beda zich hier vergist. In
zijn lezing van de feiten moet HE i,27-32 niet nii maar in hoofdstuk 26 geplaatst
worden, precies v66r de vermelding van de doop van Aethelberht, waarmee de
datum dus opschuift. In zijn bewijsvoering noemt Brechter Ep. xi,35 van 22 juni
601. In deze brief wordt koningin Bertha verweten dat zij zich te weinig inge-
spannen heeft om haar echtgenoot tot het geloof te brengen. Dezelfde dag
schrijft Gregorius Ep. xi,37, een van de twee missie-instructies, en daar wordt,
nog steeds volgens Brechter, Aethelberht aangespoord zich voor de kerstening
in te zetten. Een gedoopt vorst zou zo'n aansporing niet nodig hebben.84 Mar-

81. De twee genoemde brieven horen tot een hele reeks op 22 juni 601 gedateerde brieven ten
behoeve van de versterking van de Engelse missie. Het gaat om aanbevelingsbrieven voor
onderweg, om Ep. xi,35 aan koningin Bertha, Ep. xi, 7 aan koning Aethelberht en enkele brieven
die aan bisschop Augustinus gericht zijn: Ep. xi,36, waarin Augustinus tot nederigheid wordt
gemaand, ondanks de vele wonderen waarmee de kerstening gepaard gaat, en Ep. xi,39 die gaat
over de instelling van een bisschoppelijke hierachie. Tot de bedoelde reeks hoort ook de
zogenaamde Libellus responsionum, een negental antwoorden op praktische vragen van
Augustinus, waarover aanstonds meer.
h R.A. Markus,'The chronology' is in discussie met Suso Brechter, Die Quellen der Angelsaksen-
mission uit 1941. De discussie tussen Brechter en Markus wordt nog besproken in hoofdstuk v
paragraa fi.1.rit.
83. HE i,26 vermeldt dat Aethelberht de monniken een verblijfplaats toewijst, waar zij in
navolging van de apostelen en de eerste gemeente van leruzalem leven. Vervolgens wordt
gerefereerd aan de doop van de koning. C f. R Homes Dudden, Gregory, ii,114 die als datum voor
de doop i juni 597 noemt.
8+ 'Allgemein besteht die Ansicht, dag im Juni 601 Ethelbert langst zum Christentum Obertreten
war, daB Ep. XI 37 nur an einen Getauften gerichten sein konne. Meines Erachtens geht diese
Auffassung viel zu weit. Von der Taufe des Konigs is nirgendwo auch nur mit einer Silbe
bestimmt die rede.' Volgens Brechter wordt de koning alleen opgeroepen het christendom te
behoeden. Tussen de regels van de diplomatieke bewoordingen door kan opgemaakt worden dat

48



kus wijst de suggestie van Beda's vergissing af en legt voor wat betreft Ep. xi,35
en Ep. xi,37 andere accenten dan Brechter, waardoor een vroege doop wel een
voor de hand liggende optie is. In de brieven verwijt Gregorius Aethelberht en
Bertha dat zij beide in het verleden nalatig geweest zijn en roept hij hen op zich
vanaf nu (lees: juni 601) met verve voor de zaak van de missie in te zetten.85 Ver-
der wijst Markus op de brief aan Eulogius van Alexandrie. In zijn ogen is het
vanzelfsprekend dat de koning tot de 10.000 gedoopten gerekend kan worden. 86

De historische vraag naar de doop van Aethelberht zal in de loop van dit onder-
zoek nog aan de orde komen. Het gaat dan om de bewijslast van divinitus gra-
tiam-degoddel#kegenadedie Aethelberht blijkens Ep. xi ,37 r9 ontvangen heeft.

In HE i,27 schrijft Beda dat Augustinus na zijn bisschopswijding de priester
Laurentius en de monnik Peter naar Rome stuurde om Gregorius over de suc-
cessen te berichten en om hem een negental dringende zaken voor te leggen.87
De gebeurtenissen worden door Beda in de beginjaren van de missie gesitueerd.
In Ep. xi,35, een brief uit 601 aan koningin Bertha, refereert Gregorius aan door
Laurentius en Peter ontvangen berichten. Hun verslag zou heel goed de bron
kunnen zijn voor Ep. viii,29. Dat betekent dat zij ergens in het voorjaar van 598
in Rome gearriveerd moeten zijn.88 Beda stelt de historici echter voor een pro-
bleem als hij schrijft dat Gregorius nec mom - zonder dralen (HE i,27) passende
antwoorden op de hem voorgelegde vragen formuleert. Het gaat dan om de Li-
bellus responsionum uit 601.89 Als de Libelluswerkelijkzonder dralen isopgesteld

de koning zich niet actief met de missie bemoeide. De genade, waar in de brief over gesproken
wordt, kan heel goed de genade van het geloof zijn. Van een doop is voor juni 601 geen sprake,
wel is het aannemelijk dat zijn doop aanstaande was. Zie: Suso Brechter, Die Quellen, 245v
4 R.A Markus,'The chronology', 19v.

86. Net als dat het voor de hand ligt dat in de brief de naam van de koning onvermeld blijft. Cf.
'There is nothing unusual about a barbarian king leading his people to the font; his
1Aethelberhtl absence might have been more notable than his presence. And why should a ruler
with an outlandish name, of an insignificant people, in a remote corner of the world, be of
special interest to the patriach of Alexandria?' in: R.A. Markus,'The chronology; 24· Overigens,
in Ep. viii,29 feliciteert Gregorius patriarch Eulogius met het feit dat hij ketters weer voor het
ware geloof gewonnen heeft. Met de mededeling van de doop onderstreept Gregorius dat het
niet alleen in het oosten maar ook in het westen goed gaat met de kerk. In de brief brengt
Gregorius de Grote nog twee onderwerpen ter sprake: de ketterij van Euxodius en het onterechte
gebruik van de titel 'universele bisschop' door Eulogius. De overgang wordt gemarkeerd door
praetera - vervolgens, een typisch gregoriaanse wending om aan te geven dat hetgeen wat volgt,
benadrukt wordt. Alsof de brief daar zijn eigenlijke aanleiding heeft. Cf. M. Dunn, The style, 63

87· Het feit dat Augustinus tot bisschop gewijd wordt, kan beschouwd worden als een teken dat
de missie wortel schoot. Zie R.A. Markus,'The chronology', 26.
88. Zie daarvoor bijvoorbeeld R Homes Dudden, Gregory the Great, ii,222.
89. HE i,27. De Libellus responsionum is ook bekend uit het Registrum, Ep. xi,562. Voor een
kritische teksteditie van de Libellus- sc 371, 490-521. Er is veel onderzoek gedaan of het wei om
een authentiek schrijven van Gregorius gaat. Vergelijk: S. Brechter, Die Quellen, 13-107 en vooral
M. Deansely, R Grosjean,'The Canterbury Edition of the answers of pope Gregory I to St.
Augustine' in: JEH 10(1959),1-49, R Meyvaert,'Les "responsiones" de St. Grugoire le Grand & S.
Augustin de Cantorbtry' in: RHE 54(1959), 879-894 en Fontaine, Gregoire, 546.

49



moet de aankomst van Laurentius en Peter later gedateerd worden, namelijk
voorjaar 601. Dit is het scenario waar Markus voor opteert. Hij wijst erop dat het
verslag van Laurentius en Peter niet per se de bron voor Ep. Viii,29 hoeft te zijn.9°

Hij trekt de Libellus duidelijk bij de tweede fase van de Engelse missie, wanneer

Gregorius niet alleen versterkingen stuurt maar ook schriftelijk de missie steunt
met antwoorden op praktische vragen en instructies voor de koning.

In een voetnoot signaleert Markus een inhoudelijke discrepantie tussen de
brief aan Aethelberht van 22 juni 601 (Ep. xi,37) en de brief aan Mellitus van 18
juli van hetzelfde jaar (Ep. xi,56): 'The instruction here [Ep. xi,561, fana idolo-
rum destrui... minime debeant, as indeed the whole tone of the letter, appears to
be a revision, made in the light of Gregory's "prolonged consideration", of the
request fanorum aeddicia everte, sent to Aethelberht a month earlier. Clearly,
Gregory had heard about the strong pagan resistance from his recent visitors
from England, and had only gradually devised a missionary policy to meet the
circumstances. It might be worth studying Gregory's missionary policies with a
view to discover how momentous a departure from his normal costum these in-
structions represent. Was the revised policy framed in view of the absence of ef-
fective royal backing?'91 In een later artikel voegt Markus de daad bij het woord,
waarbij hij onderstreept dat nog niet eerder gewezen is op de opmerkelijke om-
mezwaai in Gregorius' missiestrategie.92 En inderdaad, Brechter ziet tussen de
twee brieven nog geen probleem. Ep. xi,37 typeert hij als een lofbrief waarin de
koning ook opgeroepen wordt zich (sterker) in te zetten voor de missionering
van zijn landen. De ware boodschap van de brief, een exhortatie, is alleen tussen
de diplomatieke taal door te achterhalen. Ep. xi,56 beschrijft Brechter als een
missie-instructie betreffende de accommodatie. Hij gaat niet in op het aspect
van de missiestrategie, noch op de relatie tussen de twee teksten.93

Markus ziet in Ep. xi,56 een radicale breuk met de gebruikelijke missiepoli-
tiek van Gregorius. Ep. xi,37 verwoordt de normale, tot dan toe uitgezette, stra-

tegie. Uit de vele brieven uit de Registrum epistularum van Gregorius kan vol-
gens Markus geconcludeerd worden dat de prediking van het katholieke geloof
een rode draad vormde binnen zijn pontificaat. Voor de Engelse missie zijn de
instructies betreffende de missionering van heidenen en ketterse christenen van

belang, meer concreet Gregorius' beslissingen in de kwesties Sicilie, Corsica en
Sardinie. Het beeld dat uit de betreffende bronnen opdoemt, is dat van een stra-
tegie van boven af: de missionering door de kerk dient zich te voltrekken met
de steun van de maatschappelijke elite. Het is hun verantwoordelijkheid het

90. Namelijk via een boodschap uit Gallie: in Ep. Viii,29 is sprake van door Gregorius ontvangen

scripta - geschriften. Cf. R.A. Markus;The chronology'. 24nl en 26-27.
91. R.A. Markus,'The chronology', 23ni.
92· R.A. Markus,'Gregory; 29
93. S. Brechter, Die Quellen, 229 en 243v
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volk tot het ware geloof te brengen. De brieven spreken over dwangmiddelen:
zachte druk maar ook het afranselen en martelen van slaven en het gevangen
zetten van vrijen die weigeren het geloof te aanvaarden. Markus stelt uitdruk-
kelijk dat uit de bronnen niet is op te maken in hoeverre prediking en pastoraat
deel uitmaakten van het instrumentarium.94

Dit scenario is voor Markus het raamwerk van de missie van 601 (over 596
valt weinig te melden gezien het ontbreken van schriftelijke bronnen). Ep. xi, 7
roept de koning op de missie in goede samenwerking met Augustinus verder te
ondersteunen, niet alleen door het stellen van het goede voorbeeld, maar ook
door overreding, dreiging en het vernietigen van de heidense tempels en af-
godsbeelden; dit alles omwille van de wereldlijke roem en het zielenheil van de

koning zelf en conform het grote voorbeeld van Constantijn. Aethelberht dien-
de bij dit alles vooral niet te vergeten dat het Einde nabij was.95 Haaks op dit
alles, en daarmee op de traditionele aanpak van Gregorius, staan de instructies
van Ep. xi,56. Markus spreekt van een'deliberate countermanding' en een'real
turning point' ten aanzien van de instructies aan Aethelberht.96 Het kan niet zo

zijn dat de verklaring voor de discrepantie ligt in het verschil in adressant.
Markus biedt als verklaring een reconstructie van de gebeurtenissen en de

gedachtegang van Gregorius in de zomermaanden van 601, als Laurentius en
Peter Rome bereiken. Tot die tijd bezat Gregorius geen informatie over de wer-
kelijke situatie in Engeland. Van Laurentius en Peter hoort Gregorius over het
succesvolle begin en over de langzame voortgang van de missie; wellicht door
een te afzijdige opstelling van de koning, oppert Markus. Hoe het ook zij, er
wordt een nieuwe groep missionarissen samengesteld en op pad gestuurd,
samen met de nodige brieven, waaronder, conform het gebruik, een extra aan-

maning en oproep aan de koning (onder het motto'baat het niet dan schaadt
het niet'). Markus stelt zich voor dat de paus pas na het haastige vertrek van
Mellitus, de informatie van de rapportage in alle rust tot zich door laat dringen
en overdenkt, om zich vervolgens af te vragen of de beproefde en ook nu weer
bewandelde weg wel realistisch is. Van Beda weten de historici van nu dat dit
niet het geval was. Het heidendom in Kent was bijzonder sterk. Gregorius trekt
in ieder geval consequenties uit zijn overpeinzingen (vergelijk diu mecum Cogi-

tans tractavi - na lang overpeinzen  heb ik uitgewerkt r7-8 in Ep. Xi,56) en schrijft
Mellitus nieuwe instructies voor Augustinus. Deze politiek van accommodatie
zou het model van de toekomst blijken te zijn, waarbij Markus wijst op de mis-
sie van Bonifatius.97

9+ R.A. Markus,'Gregory', 31V.
95. R.A. Markus,'The chronology; 21-23; Markus,'Gregory', 33-34·
96. R.A. Markus,'Gregory', respectievelijk 34 en 37·
97· R.A. Markus,'Gregory', 35-37·
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Deze studie stelt vraagtekens bij de door Markus gegeven typering van de eer-
ste brief: volgens hem komt de koning in de brief aan Aethelberht naar voren
als een gedoopt christen die zich in de ogen van de paus te weinig ingespannen
heeft voor de verspreiding van het nieuwe geloof.98 Wat het punt van de doop
betreft wijst hij op 'de goddelijke genade' die de koning ontvangen heeft en
waarop hij nu (lees: toen door Gregorius) wordt aangesproken.

Dom Brechter laat open of de genade betrekking kan hebben op het chris-
telijk geloof of op een reeds voltrokken doop van de koning.99 Maar Markus
wijst erop dat Brechter geen argumenten voor zijn interpretatie noemt en dat
de algemene opinie de link tussen'de goddelijke genade' van de brief en de doop
van de vorst aanvaardt. Daarnaast is er nog het bericht aan Eulogius (Ep.
viii,29). Markus' argumentatie is ingegeven door het verwijt van eenzijdigheid
aan het adres van Brechter. Hij maakt in deze discussie, die hem leidt tot een
nieuwe reconstructie van de Engelse missie, net als Brechter gebruik van gege-
vens uit Romeinse archieven; de brieven uit het Registrum inzake missie en
bekering in het algemeen. Hij doet datgene waar hij in zijn discussie met Brech-
ter toe oproept: de bronnen zorgvuldig en kritisch lezen. Toch kan gezegd wor-
den dat Markus in het lezen van Ep. xi,37 te zeer gefixeerd blijft op een enkele
passage (zin 4). Voor de verdediging van het karakter van een reprimande heeft
Markus eigenlijk niet veel meer dan een veronderstelling. Gregorius zou van
Laurentius en Peter over de actieve heidense cultus en de langzame voortgang
van de missie, na de eerste successen, gehoord hebben.10° Er is alle reden de brief
hernieuwd te lezen.

De brief aan Mellitus wordt door Markus geinterpreteerd in termen van een
breuk met de tot dan toe gebruikelijke missiestrategie, nt een diep doordenken
van de problematiek door Gregorius op basis van de berichten die hij van Lau-
rentius en Peter ontvangen had. Dat overpeinzen vond pas plaats nadat Melli-
tus vertrokken was, met in zijn bagage een pakket brieven waaronder die aan
Aethelberht. Markus' optie hangt af van de datering van de aankomst van de
berichten uit Kent en zijn reconstructie van de gebeurtenissen die daarop volg-
den.101 Volgens Markus zijn beide gezanten in 601 uit Kent vertrokken om in de
vroege zomer van dat jaar in Rome te arriveren; vrijwel meteen daarna is Mel-
litus naar Kent vertrokken en het voorbereiden van het vertrek vertoont alle
sporen van een haastklus. Volgens Markus moet alles onder tijdsdruk verlopen
zijn en daardoor leek een traditionele aansporing in de trant van Ep. xi,37 de
paus in eerste instantie voldoende. Toen na het vertrek van Mellitus de rust in
de gangen van Lateranen weerkeerde zou het doordenken van het bericht over

98. R.A. Markus,'The chronology', 22.
99. S. Brechter, Die Quellen, 244125.
100. R.A Markus,'The chronology; 23
,01. R.A. Markus, 'Gregory', 32-37
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delangzame voortgang van de missie de reden vormen de strategie te herzien. 102

In deze argumentatie functioneert de brief aan Mellitus zelf nauwelijks. In zijn
eigen haast citeert Markus alleen het diu mecum cogimns - na lang overpeinzen
(Ep. xi,56 r7) en de opdracht de tempels niet te verwoesten (Ep. xi,56 r8-9 vs. Ep.
xi,37 rii-12). Alle reden dus deze beroemde brief op zijn eigen merites te beoor-
delen en in zijn geheel te bezien.

In de volgende paragraaf wordt de overgang ingeluid van het geschiedwe-

tenschappelijk naar het semiotisch paradigma. Ieder paradigma veronderstelt
immers een eigen rompstand, een eigen manier van denken en werken (waar-
over een en ander gezegd is in paragraaf 2 van dit hoofdstuk) en een eigen ma-
nier van kijken naar het object van analyse. Voor de semioticus veranderen de
brieven van Gregorius, zonder dat er ook maar iets aan de tekst verandert, van
bron in discours.

3.3 De brieven: als bron en als discours

De  Werdegang van een bron begint bij het bestuderen van het oudst voorhan-
den, liefst originele manuscript en resulteert in een tekstkritische uitgave. Ver-

volgens wordt de gekwalificeerde bron geinterpreteerd en gecontextualiseerd.
De bron kan ook gebruikt worden als bewijsmateriaal in de reconstructie van
de geschiedenis. Een noot refereert naar de juiste vindplaats en passage, die daar
of in de tekst zelf geciteerd kan worden. Binnen de semiotiek gaat het, anders
dan in de ('objectieve') geschiedvorsing, niet om het'zijn' (de status van gekwa-
lificeerde en betrouwbare bron) en de bewijskracht van een tekst maar om het
verschijnen en de zeggingskracht van de tekst als discours of object van (semi-
otische) analyse. Het gaat er dan vanzelfsprekend niet om de bewijskracht en
de status van een tekst als historische bron te ontkennen of te relativeren. Dat
alles wordt tussen haakjes gezet.

toz R.A. Markus, 'Gregoryl 35 Precieze aanwijzingen voor de haast ontbreken echter; het blijft
bij een indruk en een voorstel, die overigens met veel tlan gebracht worden:'The reason for the
discrepancy between the two letters becomes plain as soon as one places them in their proper
Gregorian context. We need only visualize the Pope in june 601, up to now almost entirely
ignorant of conditions in Brittain, receiving Augustine's messengers in Rome' (toegevoegde
cursivering). Deze boodschappers vertelden hem het verheugende nieuws van de successen,
waarop tot Mellitus' vertrek werd besloten, en over de wat tegenvallende voortgang van de
missie. Op het eind van dit betoog neemt hij wat gas terug, maar dan is de lezer eigenlijk al
overtuigd; Markus kent zijn retorica. Vergelijk:'And if my conjecture is the right reconstruction of
his [Gregoriusl thought during that month, then we need not be suprised by his change of mind
and his urgent, dramatic despatch of the letter containing his second thoughts to Mellitus, now
on his way, somewhere in Gaul.' in o.c 36 (toegevoegde cursivering). In R.A. Markus,'The
chronologyl 24 wordt het toneel voor deze visualisering in gereedheid gebracht: de brief aan
Eulogius zou gebaseerd zijn op geschreven berichten uit Gallie en niet op een boodschap van
Augustinus. Zo kan Markus de reis van Laurentius en Peter na 596 dateren en het haastwerk in
601 verklaren.
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Voor een semiotische benadering is van belang hoe de tekst verschijnt, met
andere woorden wat het eerste beeld is van het eerste oogcontact met het dis-
cours'in-verschijning'. Met het verschijnen formuleert het discours de condities
van verstaan van het discours. Stelt u zich een bibliotheek voor, met kasten vol
boeken en nummers die het de zoeker makkelijk proberen te maken. Daar wordt
ergens detekst van debriefaan Leander bewaard. De u Dc-code 276 wijst dezoe-
ker de weg naar de Corpus Christianorum Series Latina (CC) en weldra zal het (al
dan niet geoefende) oog vallen op de indrukwekkende rij banden, rood van
kleur en met goudgekleurde letters op de rug:03 Deel 143 van de cc is snel ge-
vonden, het boek wordt geopend en er wordt gebladerd tot een ongenummer-
depagina met als eerste woorden<SANCTI GREGORII MAGNI'in kapitalen en,
op de derde regel, in vet en kapitalen 'MORALIVM LIBRI'- gevonden! (Waar-
voor je wel moet weten dat de letter'v' als een 'u' gelezen moet worden). Zie
afl)eelding 1 (pag. 59). De ongenummerde pagina laat nog meer tekst zien. Ver-
schillend in grootte en in verschillende regelafstand van elkaar geplaatst, gecen-
treerd of over de hele breedte van de bladzijde. Onder aan de pagina staan twee
soorten referenties, die door een streep van de tekst en van elkaar gescheiden
zijn: eerst verwijzingen naar andere bronnen (i.c de Vim van Johannes de Dia-
ken) en vervolgens tekstvarianten en hun vindplaatsen. In de rechterkantlijn
staan referenties naar andere edities: 'mi' verwijst naar het begin van de editio
Maurinorum uit 1705  en 'p L 509' wijst  dan op kolom  509 van  band 75  van  de
teksteditie van Migne, Patres Latinae. In de linkerkantlijn staan cijfers die een
regelnummering aanduiden, vanaf een vetgedrukte 10nder alle in kapitalen af-
gedrukte tekst telkens vijftallen die doortellen, wat blijkt als de bladzijde omge-
slagen wordt en pagina 2 zichtbaar wordt. De tekst loopt door en de bladspiegel

is vergelijkbaar met de ongenummerde eerste bladzijde. Vanaf pagina 2 is er een
koptekst die een verkorte titel geeft en een numerieke aanduiding van het ge-
deelte van deafgedrukte tekst. Deaanduiding'Ad Leandruml-2'betekent dat de
tekst die er onder staat, de eerste en de tweede paragraaf betreft.104

103. Semiotisch gesproken zijn ook de tekst op de rug, het uiterlijk van de banden en de indeling
van de bewaarruimte relevante verschijningsvormen die van invioed zijn op de condities van
verstaan. Dat geldt natuurlijk ook voor gegevens die met het bladeren in band 143 worden
overgeslagen. De titelpagina met gegevens over de reel<s, de inhoud, verzorger en uitgever, de
inhoudsopgave en legenda. De gegevens die aanstonds wei genoemd en besproken worden zijn
voldoende om het punt waar het hier om gaat te illustreren.
,0+ Een andere belangrijke, moderne teksteditie is de Sources Chrttien (sc). In decl 32 zijn de
eerste twee boeken van het Job-commentaar opgenomen, met natuurlijk de tekst van de brief.
De tel<st begint op (de ongenummerde) pagina 114. In de sc ontbreken alle redactionele mede-
delingen van de cc tot en met 'epistola'. De aanhef is vetgedrukt, net als het nummer 1, de daar-

opvolgende tekst is in een normaal lettertype. Bovenaan de pagina staat boven een dubbele
streep de tekst'moralia in job / per contemplationem sumpta' in kapitalen en onderaan, in een
kleiner lettertype, de noten waar in de tekst naar verwezen wordt. De noten zijn in het Frans. Dat
is ook de taal van de tegenover liggende pagina. De opmaak verschilt van de linkerpagina: boven
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De tekst presenteert zich als een geheel maar is in feite zeer complex van

samenstelling. De verschillende verschijningsvormen doen een beroep op ver-
schillende competenties van de lezer, die hem in staat stellen de verschenen
tekst in het gevraagde perspectief te zien. Allereerst is kennis van het Latijn
nodig. Verder wordt een beroep gedaan op kennis van geschiedwetenschappe-
lijke conventies en de historische kennis van de lezer, om de referenties te begrij-
pen bijvoorbeeld of om te weten dat het een bijbelcommentaar op het boek Job
uit de 6de eeuw betreft van paus Gregorius de Grote (paus tussen 590 en 604)·
Op basis van deze specifieke leescompetentie zal dan de pauze opvallen tussen
'sancti gregorii magni / romani pontificis' en 'moralivm libri / sive / expositio
in librvm b. iob' en vooral de pauze voor'epistola' en tussen'epistola' en'reve-
rendissimo et sanctissimo fratri / leandro coepiscopo gregorivs sen'vs ser- /

vorvm dei' (omdat de tekst in kapitalen is afgedrukt, is onduidelijk welke woor-
den met hoofdletter geschreven worden) en daarmee het verschil in lagen van
de tekst. Naast de tekst van het werk waar het om te doen is (de aanbiedings-
brief bij het Job-commentaar) is er het door de redacteur samengestelde noten-
apparaat en zijn tekstuele toevoegingen. De lezer moet voor een juist verstaan
weten dat alleen een redacteur kon schrijven dat Gregorius'heilig' is en'de Gro-
te' genoemd wordt; en dat de vetgedrukte 1 weliswaar een in het oog lopende

markering voor de inbreng van de redacteur en de auteur is, maar dat'epistola'
de eigenlijke overgang naar de tekst van de brief inluidt en dat wat daarna volgt
de eigenlijke tekst uit het verleden is. Dat die markering vaag is (op het oog is
de witregel tussen de tekst in kapitalen en een normaal lettertype veel duidelij-
ker) is overigens op zich al significant. De tekst boven de witregel functioneert
als een titel.105 De verschijningsvorm van de tekst relativeert als het ware de
communicatieve functie van de brief, die inderdaad reeds lang geleden verlo-
ren is gegaan. De tekst van de brief verschijnt hier op de eerste plaats als onder-
deel van een tekstkritische editie en daardoor als een studieobject.106 Zo, geeft
het discours de aanschouwer te kennen, wil ik begrepen worden.

de dubbele streep staat in kapitalen'morales sur job', dan volgt omgeven door wit de vetgedrukte
redactionele mededeling'lettre-dedicacei waarna in een normaal lettertype de aanhef en (na een
vetgedrukte 1) de tekst van de brief volgen. Deze opmaak herhaalt zich, waarbij na de eerste twee

pagina's de koptekst aan beide zijden in het Frans gesteld is en links'morales sur job' en rechts
'lettre-dtdicace' te lezen valt. Op pagina 123 en 124 wordt de tekst van de brief afgesloten, gemar-
keerd door een gecentreerde streep. Op volgende pagina's begint het volgende gedeelte van de
Moralia, de 'praefatio' of (op de rechterpagina) 'preface:
106 Josep Besa Camprubi,'Les fonctions du titre' in: Nouveaux Actes Semiotiques (2002)82 maakt
een onderscheid in een drietal functies van de titel: designatief (de titel benoemt de tekst, houdt
die als het ware ten doop), metalinguistiek (de titel praat over de tekst, geeft een korte samen-
vatting) en verleidend (de titel prikkelt de nieuwsgierigheid van de lezer, met de bedoeling die
voor zichzelf - en daarmee de tekst - te winnen). Een titel bestaat bij de gratie van de tekst, waar
de titel afhankelijk van is. In zijn functioneren stuurt de titel het lezen van de lezer.
106.lets vergelijkbaars geldt voor Ep. xi,37 en Ep. xi,56. Deze teksten zijn weliswaar opgenomen
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Als zodanig is er sprake van een complex of metasemiotisch object. Naast de
tekst van de brief zijn de referenties en redactionele toevoegingen, de bladspie-
gel, lettertypes enzovoorts, relevant in het proces van betekenisvormgeving; het
zijn allemaal sporen die de aandacht van de lezer begeleiden en factoren die van
invloed zijn op het formuleren van de uiteindelijke leeshypothese. De medede-
ling'servus servorum Dei' in de aanhef van de brief bijvoorbeeld krijgt onver-
mijdelijk een andere kleur door het'Sancti Gregorii Magni' aan de top van de
pagina. De historische en historiografische toevoegingen werpen hun schaduw
over de tekst van de brief en beinvloeden de lezing; in de tekst zoals die ver-
schijnt is de brief in feite een historische bron.

In de analyses van dit onderzoek is gekozen voor een zekere inperking. Het
gaat hier om de tekst van de brief als de verschijningsvorm van een voorbije
communicatie. Dit betekent dat voor het bepalen en afbakenen van het semio-
tisch object ingezoomd wordt op de tekst van de brief zelf, niet alleen zonder
het notenapparaat en de redactionele teksten maar, in het geval van de brief aan
Leander, ook zonder de titel 'epistola'. Een titel is immers, hoewel in dit geval
waar, niet neutraal. 107 Hetzelfde geldt voor de titels van Ep. xi,37 (GREGORIVS
ADILBERTO REGI ANGLORUM) en Xi,56(GREGORIVS MELLITO ABBATI IN

FR A NCI I S). Een twijfelgeval is de vormgeving van de aanhef van de brief aan
Leander. Hoewel een aanhef iets anders is dan de tekst van een brief, suggere-
ren de witregel (die ontbreekt tussen 'epistola' en de aanhef) en de kapitalen
waarin de aanhef is afgedrukt iets van een titel, waardoor de aanhefvan de tekst
losgeweekt wordt. Het semiotisch object van analyse beperkt zich zoveel moge-
lijk, het blijft immers gaan om een tekst uit een moderne tekstkritische uitga-
ve, tot de tekst van de brief als, zoals al gezegd, de verschijningsvorm van een
communicatie uit het verleden. De analyse van dit object wordt ingebracht in
de historiografische discussie rond deze teksten als bron.

Met het schrijven van een brief'les acteurs tpistolaires ( . . . ) crtent un espace
scripturaire clos "sous le couvert" de l'enveloppe qui les prottge en les excluant
du monde social'108 De aanhef van de brief stelt tussen schrijver en geadresseer-
de een communicatieve ruimte in die andere lezers uitsluit en hen, als zij de
ruimte toch betreden, tot voyeur maakt. De datering van de brief verankert de

in een band die Registrum Epistularum heet, maar zijn net als Ad Leandrum voorzien van een
regelnummering, een notenapparaat en een in het Latijn gestelde redactioiiele inleiding, met een
korte samenvatting en de datum  in A D-rekening (cursief) en een titel die een brief doet vermoe-
den (in klein kapitaal). De aanhef van de brief is, net als de tekst zelf, in normaal lettertype gezet.
Deze twee brieven zijn ook gedateerd in de toen conventionele jaartelling - de voorbije commu-
nicatieve functie wordt zo wei zichtbaarder.
107· josep Besa Camprubi,'Les fonctions du titrei 29v de titel is notatie van het thema van de
brief en als zodanig van invloed op de semiosis, de titel geeft een orientatie voor de richting van
de actualisatie van de inhoud van de tekst.
108. A.J. Greimas, 1.-B. Gize (e.a.), La lettre, 6.
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brief in tijd en ruimte en onderstreept de uniciteit en eenmaligheid van de com-
municatie. De datering bakent net als de adressering de grens af waarbinnen de
tekst legitiem gelezen kan worden.109 De datering geeft het moment van het
schrijven van de brief aan of, semiotisch gesproken, de nultijd van de commu-
nicatie. De materiele aanwezigheid van een brief impliceert naast het genoem-
de moment van schrijven, een hiervan in tijd gescheiden en verder niet nader
genoemd moment van lezen. De datering maakt attent op een wezenskenmerk
van de brief: een dubbele of uitgestrekte nultijd (die vaak gepaard gaat met een
spatiele variatie).

De dialoog, het gesprek tussen twee mensen van aangezicht tot aangezicht,
kan als het archetype van de communicatie beschouwd worden. De brief kan
nader bepaald worden als een gedifferentieerde dialoog.11° De communicatieve
relatie R(si, si) kenmerkt zich door een spatio-temporele disjunctie tussen de
actanten van de communicatie die door het object van de communicatie over-
brugd en gecamoufleerd wordt. De tekst van de brief transformeert de afwezig-
heid van de lezer tijdens het schrijven en vice versa in een'prdsence parfumde.111
Het noemen van de namen, het direct aanspreken van de geadresseerde en de
referenties naar de'ik' van de schrijver zijn middelen om de aanwezigheid van
de actanten van de communicatie voor te kunnen stellen en daarmee een dia-
loog te imiteren. Het versterkt de communicatieve, en dus manipulatieve, func-
tie van de brief. Bij gebrek aan fysieke aanwezigheid moet in het medium van de
communicatie geinvesteerd worden in vertrouwen en geloven, ter compensatie
van de overtuigingskracht van een fysieke nabijheid (het oogcontact, de stem-
verheffingen, de armgebaren). De fysieke aanwezigheid van de brief is het me-
dium waarmee, met uitwisseling van de brief, het gemis van een dialogale com-
municatie goedgemaakt en het communicatieve contract tussen de actanten
van de communicatie ingesteld en bevestigd wordt. De brief is een'geschenk' van
de afzender of technisch: de instantie van de enunciator, aan de enunciataire en
vice versa: daarmee is de brief een daad van vertrouwen en wordt op basis van

het fiduciair contract een bepaalde wederkerigheid verondersteld (bijvoorbeeld
de briefalleen lezen ofde brief-louter formeel of inhoudelijk- beantwoorden
of uitvoeren van het gevraagde).

Het ligt voor de hand om een brief als enunciatie te analyseren. De analyse
van de act van de enunciatie brengt het communicatieve proces in kaart: het

iog. De datering van bijvoorbeeld Ep. xi,37 Data die x  Kalendarum Iuliarum imperante domino
nostro Mauricio Tiberio piissimo Augusto anno XVIIII, post consulatum eiusdem domni anno Xvill
indictione lil I  - Gegeven op de lode dag voor de katenden van juli, het 19de jaar van de regering van
de zeer genadige keizer. onze heer Mauricios Tiberius, het 18de jaar van zijn consulaat en in de 4de
indictie za\ niet zonder meer als een datering herkend worden. Het omrekenen versterkt de
afgrenzende functie van de datering: het is een brief van veertien eeuwen terug.
fio. I.-D. Urbain,'Idiologues et polylogues; 18-12.
111. A.J. Greimas, 1.-B. Gize (e.a.), La lettre, 5· Zie ook hierboven noot 67.
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beschrijft de investeringen in overtuigingskracht, de waardeobjecten die de
inzet van de uitwisseling zijn en de in strategieen omgezette intentonaliteit
waarmee de enunciator probeert de enunciataire tot een /doen geloven/ te
brengen. Het is van belang om vast te stellen wat de reikwijdte van de analyse
is: bevat het afgebakende discours het complete, uitgestrekte communicatie-
proces of gaat het alleen om het enunceren van de enunciator of de enuniatai-
re2 Conventioneel begint de semiotische analyse met het beschrijven van het
discours als knoncd Ookeen discours als brief kan met goed recht als zodanig
beschouwd worden. Met het beschrijven van het proces van betekenisvormge-
ving wordt de frictie zichtbaar tussen de werkelijkheid waar het discours uit
voortkomt en de visie van het discours zelf op de werkelijkheid.112

In het project van een semiotiek van het verleden gaat het om de brieven als
teksten uit het verleden. De inzet is een analyse van het'toen-daarl waarbij de
'ik' van de analysant zichzelf buiten spel houdt. Daarmee wordt recht gedaan
aan zowel de vreemdheid van de tekst (de ons vreemde taal, de in tijd zo ver van
ons liggende leefwereld) als aan de tenaamstelling van de tekst. Van een'Arnold
Smeets' is nergens sprake. Op basis van de condities van verstaan kan worden
opgemaakt dat het discours een geschreven (in plaats van een gelezen) brief is.
De analyse richt zich dan ook op de eerste helft van de gedifferentieerde dia-
loog, als de toekomst (die alleen de historicus als geschiedenis kent, wat echt
heel wat anders is dan het verleden in al zijn complexiteit) nog open ligt. De
brief is nog niet gelezen, het /doen geloven/ nog niet voltooid. Het lijkt er
zowaar op dat het verleden even herleeft, zonder de zekerheden vooraf en voor-
al achteraf.

11. Gabrielle M. Spiegel,'History, historicism, and the social logic of the text in the Middle Ages'
in: Speculum 65(1990), 59-86 noemt'the moment of inscription' als het constituerende moment
voor een historische tekst. Dat is niet zozeer het moment van schrijven, als wel het (abstracte)
moment waarop de keuzes gemaakt worden waar de tekst het resultaat van is. Een tekst is op
twee manieren met de context verbonden: spiegelend (de tekst als referentie naar de werkelijk-
heid; in een zoeken naar zin) en generatief (de tekst als motor tot verandering van de werkelijk-
heidi een poging om zin te formuleren). De frictie tussen beide componenten vertaalt zich in wat
Spiegel semantische flecties noemt, waarbij het gaat om betekenisverschuivingen die de
ideologische functie van de tekst aan het licht brengen. Wat voor een historische tekst geldt, geldt
natuurlijk voor iedere tekst. Wat Spiegel'the moment of inscription' noemt, is vergelijkbaar met
het misc en discours van de (oorspronkelijke) enunciatie. De semiotische analyse brengt in het
formuleren van de figuren en thema's de twee relaties van de tekst met de werkelijkheid in kaart.

Afbeelding: De ongenummerde pagina i uit CC 143 met het begin van Moralia in Iob.
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SANCTI GREGORII MAGNI

ROAIANI PONTIFICIS

MORALIVM LIBRI
SIVE

EXPOSITIO IN LIBRVM B. IOB

EPISTOLA PI
REVERENDISSIMO ET SANCTISSIMO FRATRI PL 309

LEANDRO COEPISCOPO GREGORIVS SERVVS SER-
VORVM DEI

1. Dudum te, frater beatissime, in Constantinopolitana urbe
cognoscens, cum me illic sedis apostolicae responsa constringe-
rent  et te illuc iniuncta pro causis fidei Wisigotharum legatio  PL  ;I l
perduxisset, omne in tuis auribus, quod mihi de me displice-

5 bat, exposui, quoniam diu longeque conuersionis gratiam
distuli et postcluatii caelesti sum desideric, aillatits, sacculari
habitu colitegi melius putalli. Aperiebatur ellinl tiiihi ialli de
aeternitatis amore quid quaererem, sed inolita nie consuetudo
deuinxerat, ne exteriorem cultum mutarem. Cumque adhuc P 2

io me cogeret animus praesenti mundo quasi specie tenus deser-
uire, coeperunt multa contra me ex eiusdem mundi cura suc-
crescere, ut in eo iam non specie, sed, quod est grauius, mente
retinerer. Quae tandem cuncta sollicite fugiens, portum mo-
nasterii petii et relictis quae mundi sunt, ut frustra tunc cre-

i;  didi, ex huius uitae naufragio nudus euasi.  Quia eni111 plerum-
que nauem iticaute religatam, etiain de sinu tutissitni litoris
unda excutit, cum tempe,stas excrescit, repente Ine sub prae-
textu ecclesiastici ordints in causarum saecularium pelago rep-

6/7 lohannes Diaconus,  I Yta I, 27

incipit prologus explanacionis in sancto iob gregori* pa** L, in nomine dei
summi incipit epistola beati gregorii papae urbis romae ad leandrum episcopum
G fratril patri Rem.

6/7 saccularem habitum contemnere edd  ratter Guss. 8 quod
Bess . Bas.,;14 10 cogerit L specixenus G, specietenus Bas.,3,4    14
relictam Orb.1 Vind. tuti L, tutiSSimo Bas.,5,4 17 unda} om. L     18
pylagus L, pelagus reuoluitur G, reuoluitur in marg., peingus Bas.IJT4



Tekst en vertaling van de briefaan Leander

SANCTI GREGORII MAGNI

ROMANI PONTIFICIS

Moralivm Libri
SIVE

EXPOSITIO IN LIBRVM B. IOB

EPISTOLA

REVERENDISSIMO ET SANCTISSIMO FRATRI LEANDRO

COEPISCOPO GREGORIVS SERVVS SERVORVM DEI

13111 'Dudum te, frater beatissime, in Constantinopolitana urbe
cognoscens, cum me illic sedis apostolicae responsa constringe-

15 rent et te illuc iniuncta pro causis fidei Wisigotharum legatio
perduxisset, omne in tuis auribus, quod mihi de me displice-
bat, exposui, quoniam diu longeque conuersionis gratiam
distuli et postquam caelesti sum desiderio afllatus, saeculari
habitu contegi melius putaui. 2Aperiebatur enim mihi iam de

20 aeternitatis amore quid quaererem, sed inolita me consuetudo
deuinxerat, ne exteriorem cultum mutarern. 3Cumque adhuc
me cogeret animus praesenti mundo quasi specie tenus deser-
uire, coeperunt multa contra me ex eiusdem mundi cura suc-
crescere, ut in eo iam non specie, sed, quod est grauius, mente

25 retinerer. 4Quae tandem cuncta sollicite fugiens portum mo-
nasterii petii et relictis quae mundi sunt, ut frustra tunc cre-
didi, ex huius uitae naufragio nudus euasi. SQuia enim plerum-
que nauem incaute religatarn etiam de sinu tutissimi litoris
unda excutit, cum tempestas excrescit, repente me sub prae-

30 textu ecclesiastici ordinis in causarum saecularium pelago rep-1

peri et quietem monasterii, guam habendo non fortiter tenui,
guam stricte tenenda fuerit, perdendo cognoui. 6Nam cum
mihi ad percipiendum sacri altaris ministerium, oboedientiae
uirtus opponitur, hoc sub Ecclesiae colore susceptum est, quod,

• CC 143,1-4· In hoofdstuk I i zal in de citaten verwezen worden naar de in de Latijnse tekst aan-
gebrachte regelnummering. In de citaten zal de v ook als zodanig geschreven worden en niet als u
zoals in de teksteditie. De Nederlandse tekst is een werkvertaling. In de vertaling is de nummering
van de grammaticale zinnen (vetgedrukt) conform die in de Latijnse tekst (in superschrift).
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DE HEILIGEGREGOR1US DEGROTE

BISSCHOP VAN ROME

De Boeken Moralia
OF

UITLEG VAN HET BOEK VAN DE ZALIGE JOB

BRIEF

GREGORIUS, DIENAAR VAN DE DIENAREN VAN GOD, AAN DE

MEEST EERBIEDWAARDIGE EN HEILIGE BROEDER, LEANDER,

MEDEBISSCHOP

,. Lang geleden, gezegende broeder, toen ik in de stad Constantinopel
kennis met je gemaakt heb, waar ik werd vastgehouden vanwege mijn
missie als gezant van de Apostolische Stoel en het jou opgedragen
gezantschap je in te spannen voor het geloof van de Wisigothen je daar had
gebracht, heb ik alles v66r je oren beschreven wat me over mezelf
ontevreden maakte.

Namelijk dat ik lang en langdurig de genade van de bekering heb uitgesteld
en zelfs nadat ik door een hemels verlangen was ganspireerd, meende ik
dat het beter was me te bekleden met het kleed van de wereld.
i Het was me al vanuit de liefde tot de eeuwigheid onthuld, wat ik moest
zoeken, maar de vastgegroeide gewoonte had me zo vastgebonden dat ik
mijn uiterlijke levenswijze niet kon veranderen.
6 En toen de ziel me nog dwong de huidige wereld ijverig te dienen alsof
slechts in schijn, begonnen vele dingen vanuit de zorg van dezelfde wereld
me boven het hoofd te groeien, zodat ik in de wereld niet meer in schijn,
maar, wat erger is, in de geest werd vastgehouden.
+ Tenslotte, weloverwogen vluchtend voor dit alles, ging ik naar de haven
van het klooster en dat verlatend wat van de wereld is, zoals ik toen
tevergeefs geloofde, ontsnapte ik naakt aan de schipbreuk van dit leven.
s. Omdat immers de golfslag meestal een onbehoedzaam vastgebonden
schip, in een aanwakkerende storm, wegwerpt uit zelfs de meest veilige baai
van de kust, bevond ik mij plotseling, onder het voorwendsel van de
kerkelijke wijding, op de hoge zee van de wereldlijke zaken en door haar te
verliezen, omdat ik haar niet met kracht vasthield toen ik ze bezat, leerde ik
hoezeer de rust van het klooster sterk aangetrokken vastgehouden moet
worden.
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35 si inulte liceat, iterum fugiendo deflectatur. 7Postque hoc no-
lenti mihi atque renitenti, cum graue esset altaris ministerium,
etiam pondus est curae pastoralis iniunctum. 8Quod tanto nunc
durius tolero, quanto me ei imparem sentiens in nulla fiduciae
consolatione respiro. 9Quia enim mundi iam tempora malis

40 crebrescentibus termino adpropinquante turbata sunt, ipsi
nos, qui interius mysteriis deseruire credimur, curis exteriori-
bus implicamur; sicut eo quoque tempore quo ad ministerium
altaris accessi, hoc de me ignorante me actum est, ut sacri
ordinis pondus acciperem, quatenus in terreno palatio licen-

45 tiUS excubarem; ubi me scilicet multi ex monasterio fratres
mei germana uincti caritate secuti sunt. loQuod diuina factum
dispensatione conspicio, ut eorum semper exemplo ad ora-
tionis placidum litus quasi anchorae fune restringerer, cum
causarum saecularium incessabili impulsu fluctuarem. 11Ad

50 illorum quippe consortium uelut ad tutissimi portus sinum
terreni actus uolumina fluctusque fugiebam, et licet illud me
ministerium ex monasterio abstractum, a pristinae quietis
uita mucrone suae occupationis exstinxerat, inter eos tamen

per studiosae lectionis alloquium, cotidianae me aspiratio
55 compunctionis animabat. 12Tunc eisdem fratribus etiam cogente

te placuit, sicut ipse meministi, ut librum beati Iob exponere
importuna me petitione compellerent et, prout ueritas uires
infunderet, eis mysteria tantae profunditatis aperirem. 13Qui hoc
quoque mihi in onere suae petitionis addiderunt, ut non so-

60 lum uerba historiae per allegoriarum sensus excuterem, sed
allegoriarum sensus protinus in exercitium moralitatis incli-
narem, adhuc aliquid grauius adiungentes, ut intellecta quae-
que testimoniis cingerem et prolata testimonia, si implicita
fortasse uiderentur interpositione superadditae expositionis

65 enodarem.
|21 14Mox uero in obscuro hoc opere atque ante nos hactenus

indiscusso ad tanta me pertrahi ac talia agnoui, solo auditus
pondere uictus, fateor, lassatusque succubui. 15Sed repente inter
formididem deuotionemque deprehensus, cum in largitorem

70 munerum oculos mentis attollerem cunctatione postposita/
ilico certus attendi, quia impossibile esse non poterat, quod
de fraternis mihi cordibus caritas imperabat. 16Fore quippe
idoneum me ad ista desperaui, sed ipsa mei desperatione ro-
bustior ad illum spem protinus erexi, per quem aperta est lin-

75 gua mutorum, qui linguas infantium facit disertas, qui im-
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6. Immers toen mij, om me over te halen het ambt van het altaar op te
nemen, de deugd van de gehoorzaamheid werd voorgehouden, werd
onder het banier van de kerk iets op mijn schouders gelegd dat ik, als
het ongestraft zou mogen, opnieuw door een vlucht zou willen
ontwijken.
7. Later is aan mij, terwijl ik dat echt niet wilde en daar ook publiekelijk
uiting aan gaf, boven het toch al zware ambt van het altaar ook het
gewicht van de herderlijke zorg opgelegd.
s. Ik verdraag dat harde lot nu met des te meer moeite, naarmate ik, me
niet opgewassen voelend tegen het ambt, in geen enkele troost van
vertrouwen heradem.
9.Omdat immers door het ophanden zijn van het Einde van de wereld
de tijden al in verwarring worden gebracht door het zich verspreiden
van het kwaad, worden wij zelf, aan wie toevertrouwd wordt zich
innerlijk te wijden aan de mysterien, verwikkeld in de uiterlijke zorgen.
Zoals in de tijd toen ik het ambt van het altaar aanvaardde en ik, het is
me gebeurd zonder dat ik het aan zag komen, het gewicht van de heilige

wijding accepteerde waardoor ik met meer gezag zou kunnen waken in
het aards paleis.
En verbeeld je, daarheen zijn namelijk veel van mijn broeders uit het
klooster, verbonden door liefde, me gevolgd.
,o. Ik beschouw dat als een door God geregelde gang van zaken, dat ik
namelijk alsmaar werd vastgebonden als met een kabel van een anker,
door hun voorbeeld, aan de rustige oever van het gebed, wanneer ik
heen en weer geslingerd werd door de onophoudelijke golven van de
wereldlijke aangelegenheden.
„. Naar hun leefgemeenschap vluchtte ik immers, als naar de bocht van
een veilige haven, voor de aanrollende golven van de handelingen van
de wereld; en ofschoon het ambt me door het zwaard van zijn
bezigheden bijna had gedood toen het me uit de rust van het vroegere
leven wegtrok uit het klooster, veroorzaakte desniettegenstaande in hun
midden de dagelijkse bezielende inkeer in mezelf door het toegewijde
lezen mij vertroosting.
11 Toen echter behaagde het, ook op jouw aandringen, diezelfde
broeders, zoals je je herinnert, mij met het ongepaste verzoek aan te

spreken om het boek Job uit te leggen en, al naar gelang de waarheid
krachten inschonk, hun de geheimen van zulk een diepte te laten zien.
,6 Zij voegden zelfs aan de zware last van hun verzoek aan mij toe, dat ik
niet alleen de woorden van het verhaal nauwkeurig zou onderzoeken

langs de weg van de allegorische betekenis, maar dat ik terstond de

overpeinzingen van de allegorieen zou omzetten in de morele zin.
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mensos brutosque asinae ruditus per sensatos humani collo-
quii dixtinxit modos. 17Quid igitur mirum, si intellectum stulto
homini praebeat, qui ueritatem suam, cum uoluerit, etiam per
ora iumentorum narrati 18Huius ergo robore considerationis

80 accinctus, ariditatem meam ad indagandum fontem tantae
profunditatis excitaui. 19Et quamvis eorum, quibus exponere
compellebar, longe me uita transcenderet, iniuriosum tamen
esse non credidi, si fluenta usibus hominum plumbi fistula
ministraret. 2"Vnde mox eisdem coram positis fratribus priora

85 libri sub oculis dixi et, quia tempus paulo uacantius repperi,
posteriora tractando dictaui, cumque mihi spatia largiora
suppeterent, multa augens pauca subtrahens atque ita, ut
inuenta sunt, nonnulla derelinquens ea, quae me loquente
excepta sub oculis fuerant, per libros emendando composui,

90 quia et cum postrema dictarem, quo stilo prima dixeram,
solliciti attendi. 21Egi ergo, ut et ea quae locutus sum studiosa
emendatione transcurrens quasi ad similitudinem dictatus
erigerem et ea quae dictaueram non longe a colloquentis ser-
mone discreparent, quatenus, dum hoc tenditur, illud attra-

95 hitur, edita modo dissimili res non dissimilis formaretur;
quamuis tertiam huius operis partem, ut colloquendo pro-
tuli, paene ita dereliqui, quia, cum me fratres ad alia pertra-
hant, hanc suptilius emendari noluerunt. 22Quibus nimirum
multa iubentibus dum parere modo per expositionis mini-

100 sterium, modo per contemplationis ascensum, modo per mora-
litatis instrumentum uolui, hoc opus per tringinta et quinque
uolumina extensum, in sex codicibus expleui. 23Vnde et in eo

saepe quasi postponere ordinem expositionis inuenior et paulo
diutius contemplationis latitudini ac moralitatis insudo. 24Sed/

mi tamen quisquis de Deo loquitur, curet necesse est, ut quicquid
audientium mores instruit rimetur, et hunc rectum loquendi
ordinem deputet, si cum opportunitas aedificationis exigit,
ab eo se, quod loqui coeperat, utiliter deriuet. 25Sacri enim
tractator eloquii morem fluminis debet imitari. 26Fluuius quippe

110 dum per alueum defluit, si ualles ex latere concauas contingit,
in eas protinus sui impetus cursum diuertit, cumque illas suf-
ficienter impleuerit, repente sese in alueum refundit. 27Sic ni-

mirum, sic diuini uerbi esse tractator debet, ut, cum de quali-
bet re disserit, si fortasse iuxta positam occasionem congruae

115 aedificationis inuenerit, quasi ad uicinam uallem linguae un-
das intorqueat et, cum subiunctae instructionis campum suf-
ficienter infuderit, ad sermonis propositi alueum recurrat.
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Bovendien, iets wat nog moeilijker te verschaffen is, dat ik zou
omgorden al wat begrepen is met bewijzen en ik de getuigenissen die
naar voren gebracht zijn, indien zij misschien onduidelijk gebleven
waren, zou ontwarren door daaraan ook nog eens een verklaring in te
voegen

,+ Weldra evenwel, ontwaarde ik, toen ik me wijdde aan dit duistere en
evenzo voor ons tot hiertoe niet becommentarieerde werk, dat ik
gesleept werd naar zo grote en zodanige moeilijkheden en ik, door het
horen alleen al verpletterd, ik geef dat grif toe, afgemat, ben bezweken.
,s. Maar plotseling, gevangen tussen vrees en toewijding, richtte ik, de
twijfel terzijde leggend, de ogen van de geest op naar de Schenker van

gaven, en ineens zag ik als een zekerheid dat het niet onmogelijk kon
zijn wat de broeders vanuit de liefde van het hart aan mij opdroegen.
,6. Ik wanhoopte immers dat ik daartoe ongeschikt zou zijn, maar juist
door de wanhoop sterker zijnde, richtte ik terstond mijn hoop op Hem
door wie de tongen der stommen zijn losgemaakt; die welsprekend
maakte de tongen der kinderen; die het eindeloze en stompzinnige
gebalk van de ezelin articuleerde tot de verstandelijke manier van het
menselijk spreken.
16 Kortom. Is het een wonder dat Hij het inzicht verschaft aan een dwaas

mens, als Hij, als Hij dat wil, zijn waarheid zelfs kan laten verkondigen
door de bek van lastdieren?
,s. Door de kracht van deze overwegingen gesterkt, heb ik mijn dorheid
tot leven gebracht door een bron van zulk een diepte op te sporen.
,g. En hoezeer ook de levenswandel van hen, voor wie ik werd geroepen

I die tekst te verklaren, die van mij verre overtrof, dacht ik dat het niet
onrechtmatig zou zijn, als de loden buis de stromen water zou
aanbieden tot het nut van mensen.
zo.Vandaar heb ik weldra in aanwezigheid van de verzamelde broeders,
de eerste delen van het boek pratenderwijs onder het zien ervan
verklaard en omdat ik iets meer tijd vond, heb ik de latere delen
dicterenderwijs behandeld; en toen mij een grotere tijdsruimte
voorhanden was, heb ik verbeterde boeken samengesteld, veel
toevoegend, een weinig verwijderend, het een en ander zo latend als het
werd aangetroffen; immers, ook toen ik het laatste gedeelte dicteerde,
lette ik er nauwkeurig op in welke stijl ik het begin had uitgesproken.
2,. Ik deed dus erg mijn best om te verheffen dat wat gezegd was tot het
gelijke van het gedicteerde, door het ijverig te verbeteren en door te
lopen, en dat wat ik gedicteerd had niet te veel verwijderd te doen zijn
van de spreektaal, opdat, door dit te laten vieren en dat aan te trekken,
iets dat op verschillende manieren tot stand gekomen was niet een

ongelijke vorm zou krijgen.
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Ofschoon ik een derde deel van dit werk bijna zo gelaten heb zoals ik
het mondeling had voorgedragen, omdat, toen de broeders mij tot
andere zaken verleidden zij niet wilden dat dit deel grondig zou worden
verbeterd.
n Vanzelfsprekend gehoorzamend aan vele bevelen van de broeders,
heb ik het werk willen afmaken en door de dienst van de uiteenzetting,
dn door het opstijgen van de contemplatie, tn door het instrument van
de morele betekenis, en heb ik dit werk, dat een omvang kreeg van 35

boeken, voltooid in zes banden.
4Vandaar lijkt het er vaak op dat in het commentaar de orde van de
letterlijke uiteenzetting achter gesteld wordt en dat ik een weinig langere
tijd zweet op de rijke uitdrukking van de beschouwing en ook de
morele betekenis.
2+ Maar voor al wie over God spreekt, is het noodzakelijk dat hij zorgt
dat hij naspeurt al wat van nut is voor het zedelijk inzicht van de
toehoorders; hij moet als de juiste volgorde van het spreken bepalen dat,
als de gelegenheid tot stichten zich voordoet, hij zich op zinvolle wijze
laat afteiden van datgene hij begonnen was te zeggen.
25. Heus, de bespreker van het heilige woord is verplicht het gedrag van
een rivier na te bootsen!
26. Immers, als de rivier via de bedding afstroomt, wanneer hij opzij
uitgeschuurde laagten aantreft, leidt hij zijn onstuimige stroom
onmiddellijk daarheen. En wanneer hij die voldoende opgevuld heeft,
werpt de rivier zich plotseling terug in haar eigen bedding.
27. Zo, waarlijk zo is de bespreker van het goddelijk woord verplicht om,
over welke kwestie hij ook spreekt, als hij wellicht aantreft een
aangrenzende gelegenheid tot passende stichtingen, hij als het ware
moet laten rollen de golven van zijn tong naar de nabijgelegen vallei en,
als hij de vlakte voldoende heeft overspoeld met ermee verbonden
instructies, terugkeert naar de bedding van het voorgenomen betoog.
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II. Een semiotische analyse van de briefaan
Leander van Sevilla, uit het commenmar op het
boek Job van Gregorius de Grote

I'Noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas , Augustinus van
Hippo* 1

Het tweede hoofdstuk richt zich op de analyse van de hierboven afgedrukte
tekst uit de brief van Gregorius de Grote aan bisschop Leander van Sevilla. De
vertaling, een voor dit onderzoek vervaardigde werkvertaling, is daarbij een
hulpmiddel. De brief gaat vooraf aan de tekst van de Moralia in Iob die aan
Leander is opgedragen. In de komende vier paragrafen zal de tekst Ad Lean-
drum semiotisch geanalyseerd worden. In paragraaf 5 worden de resultaten van
de analyse vergeleken met wat in de historiografie zoal over deze beroemde tekst

gezegd wordt. De analyse begint met een eerste kennismaking met het discours
en een verantwoording van de gekozen afbakening. Het gaat immers niet om
de complete brief aan Leander van Sevilla.

1. MANIFESTATIENIVEAU

De kennismaking met de tekst begint met haar verschijnen. Dan en daar wor-
den ook de condities van verstaan duidelijk: hoe de tekst begrepen en gelezen
wil worden om recht te kunnen doen aan de eigenheid van de tekst. De briefAd
Leandrum wordt gelezen om te onderzoeken of een semiotische analyse van een
tekst uit het verleden historisch relevant materiaal oplevert. De keuze voor juist
deze brief is ingegeven door het belang dat in de historiografie aan deze brief
wordt toegekend. De Moralia in Iob, waar deze brief de opmaat van is, geldt als
het hoofdwerk van Gregorius de Grote en vormt dan ook een belangrijke bron
voor een inzicht in zijn spiritualiteit. Deze briefbevat daarnaast een van de zeld-
zame autobiografische fragmenten in het oeuvre van Gregorius de Grote: ri7-
27 waarin Gregorius schrijft over zijn bekering. Dit gegeven is de primaire aan-
leiding deze brief te lezen en in de analyse zal de aandacht zich dan ook toespit-
sen op de bekeringsgeschiedenis van Gregorius.

Het discours, het semiotisch object van onderzoek, is bepaald tot de eerste
twee paragrafen van de brief aan Leander van Sevilla. Dat is meer dan het door

*  'Trek er niet op uit, maar trek je terug in jezelf, want binnen in de mens kiest waarheid
woning.' De vera religione, Xxxix,72.
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historici afgebakende autobiografisch fragment van de brief (r17-27). De afba-
kening is ingegeven door de tekst zelf. Gregorius beschrijft zijn bekering in de
eerste twee paragrafen van zijn brief, als een fase in het proces dat met het tot
stand komen van het commentaar op Job een eindpunt vindt. Vanaf r118 gaat
Gregorius in op de exegetische methode die hij hanteerde. In het afgebakende
discours ontbreken dit soort methodische overwegingen. Wat verder opvalt is
het gebruik in de eerste twee paragrafen van het natuurelement water, het spel
tussen rust en onrust en de intimiteit tussen twee vrienden, die ongetwijfeld
meer van elkaar weten dan hier aan het papier is toevertrouwd. Deze (en ande-
re) elementen smeden het discours tot een geheel.1

Verder geldt dat het object bepaald is tot de historische tekst. De redactione-
le toevoegingen worden niet tot het semiotische object gerekend. Het gaat dan

om ri-13 van de hierboven afgedrukte tekst: de historiografische ruimte van het
verschijnen van de tekst. De (overigens interessante en relevante) kwestie van
de verhouding tussen de lagen van de tekst vormt dus geen object van onder-
zoek (zie daarvoor paragraaf 2.2 en 3.3 van hoofdstuk I).

In de analyse zal het gaan om alles na epistola - briefr8 tot en met ri18 van
Ad Leandru,n. Het discours betreft een passage uit een brief, die, blijkens de
conditie van verstaan, zich voorstelt als een persoonlijke brief tussen twee
vrienden. Gregorius vertelt in de sfeer van betrokkenheid, vertrouwen en dis-
cretie, die een brief nu eenmaal heeft (wat onderstreept wordt door in mis auri-
bus - v66r je oren r16), openhartig over een belangrijke periode in zijn leven,
waarin bovendien Leander een niet onbelangrijke rol gespeeld heeft (cf. cogen-
te te - op jouw aandringen r55-56). Voor het bepalen van het perspectief van
waaruit de brief gelezen wil worden is het van belang te onderkennen dat de
brief geschreven is na de voltooiing van de gang van zaken waarover verhaald
wordt: Hoe Gregorius worstelt met de'genade van de bekering', de ontmoeting
met Leander en diens reactie op wat Gregorius hem toen toevertrouwde, name-
lijk de broeders ertoe aanzetten Gregorius een uitleg van het boek Job te vra-
gen, en ten slotte hoe Gregorius met dat verzoek worstelde. Het zijn de vertrou-

welijkheden en de persoonlijke bekentenissen en ontboezemingen die de aan-
dacht trekken en het feit dat ze uitdrukkelijk voor Leander bestemd zijn, doet

daar weinig aan afi Wellicht wekt het persoonlijk karakter van de brief juist de
interesse op van andere lezers dan die van de geadresseerde.

De onderzoeksvraag en de afbakening van het discours weken de tekst enigs-
zins los van de oorspronkelijke communicatieve functie, die daarmee evenwel

,.Terzijde kan nog opgemerkt worden dat in een voorfase van dit onderzoek een analyse van
alleen de eerste paragraaf van de brief is begonnen. Die analyst liep al snel vast: de afbakening
was te kunstmatig en de tekst verzette zich er als het ware tegen. De eerste twee paragrafen lieten
zich wel gemakkelijk als een zinvolle teksteenheid afl)akenen en scheiden van de rest van de brief.
Dit punt zal in hoofdstuk v paragraaf 3.ii ook nog aan de orde komen.
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niet verdwenen is. Het verband met een bepaalde, door de subjecten van de
communicatie gedeelde, historische gang van zaken blijft van betekenis. Het
gaat evenwel om een kritisch verband. Het discours is een (ook temporele) ont-
koppeling van de realiteit van het verleden en als eigenstandige communicatie-
ve manipulatie gericht op een succesvol /doen weten/ of /doen geloven/
omtrent een bepaalde stand van zaken betreffende dat verleden. Het discours
zal impliciet of expliciet recht doen aan het verleden en een eerlijk en authen-
tiek verslag van de bekeringsgeschiedenis geven, tenzij het in de communica-
tieve handeling gaat om een /doen niet weten/ (als er iets verdonkeremaand
moet worden of in gevallen van geschiedvervalsing) wat evenwel, gezien het
persoonlijke en vertrouwelijke karaker van de tekst, niet het geval lijkt te zijn.

Het discours verhoudt zich niet alleen als een kritische instantie ten opzich-
te van de realiteit waar het een ontkoppeling van is, maar ook ten opzichte van
de analysant, voor wie het discours het semiotisch object is. Dit houdt in dat tij-
dens de analyse historische oftheologische kennis over deze brief (zoveel moge-
lijk) opgeschort dient te worden, ook als de tekst van het discours die op lijkt te
roepen. Het is zaak na te gaan of het discours ook daadwerkelijk betekent wat
een theologische waarheid of historische feitelijkheid uitdrukt of dat er sprake
is van een welhaast automatisch met de tekst mee resoneren van voor de ana-
lysant vertrouwde en vanzelfsprekende kennis. Wat Ad Leandrum betreft is het
bijvoorbeeld zaak de temporalisaties van het discours niet zonder meer te kop-
pelen aan jaartallen uit de biografie van Gregorius, hoe verhelderend of voor de
hand liggend het ook is gezien het autobiografische karakter van de brief. Het
is immers vooralsnog geen uitgemaakte zaak dat een bepaalde temporalisatie
in het discours een specifiek jaartalbetekent. De semiotische vraag naar de bete-
kenisvormgeving is een andere dan de historische vraag naar de chronologie
van de gebeurtenissen, wat overigens niet wil zeggen dat de semiotiek de chro-
nologie wil ontkennen of veranderen.

Een tweede stap in het verkennen van de condities van verstaan van de tekst is
het maken van een globale indeling die kan fungeren als eerste leeswijzer. De
brief begint met het ophalen van herinneringen. Allereerst aan de plaats en
omstandigheden van de laatste ontmoeting van Gregorius en Leander, vervol-
gens aan de inhoud van het gesprek dat beide vrienden hadden. Het gaat over
de steeds maar uitgestelde bekering van Gregorius. De geschiedenis wordt uit-
gelegd aan de hand van de metafoor van zee en schip als beeld voor de gezoch-
te rust en de beleefde onrust. Zelfs de kloostermuren kunnen Gregorius niet van
de wirwar en sores van de wereld vrijwaren.

Vanaf 05 wordt door Gregorius verteld wat er, met betrekking tot degeschie-
denis van de bekering, nt het gesprek met Leander in Constantinopel gebeur-
de. Hij schrijft hoe hij een zekere balans wist te vinden in de twee werelden
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waarin hij leefde, die van de kloostergemeenschap, waar rust en vertroosting
vanuit ging, en die van het hof, met zijn politieke verwikkelingen, en hij schrijft
hoe die alsnog verstoord wordt door het onwelkome verzoek een commentaar
op het boek Job te schrijven. Hier heeft Leander ook een rol gespeeld en, de tekst
suggereert dat de Spaanse bisschop zelf het beste weet welke rol. Gregorius
schrijft hoe hij worstelt maar uiteindelijk de taak toch op zich neemt en aan de
slag gaat. Tegen het einde van de tweede paragraaf komt hij te spreken over zijn
methode. Hij maakt dan een vergelijking tussen de exegeet en een meanderen-
de rivier; alweer een metafoor rond water.

Aan de hand van deze globale eerste lezing zijn de volgende eenheden te on-
derkennen:

Sequentie (i) regel 1-8: titel van de tekst
(ii) regel 9-12: aanhef van de brief

(iii) regel 13-17: herinneringen van de ontmoeting met Leander
(iv) regel 17-37: in herinnering brengen van het toen gevoerde gesprek

over de worsteling met de genade van de bekering
(v) regel 37-55: ter afronding van de herinneringen een evaluatie van

de vertelde geschiedenis en de bereikte positie
(vi) regel 55-65: nieuwe woelingen: de verzoeken die de broeders

Gregorius op instigatie van Leander doen
(vii) regel 66-84: Gregorius worstelt opnieuw met de genade van de

bekering, nu met een positief resultaat
(viii) regel 84-102: tot stand komen van het commentaar op Job
(ix) regel 103-117: typering van de (empatische) opstelling van de

schriftuitlegger

Sequentie (i) is van de hand van de redacteur van de tekstkritische editie. In het
vervolg van de analyse zal dit gedeelte van de tekst geen rol meer spelen.

De brief is geschreven in het kader van het commentaar op Job. Hoewel de
tekstkritische editie een moment van schrijven voor het begin van het becom-
mentarieren suggereert, ligt het meer voor de hand debrief na de voltooiing van
het commentaar te dateren. De opdracht zo'n commentaar te schrijven luidde
een nieuwe fase in in de worsteling waar heel de brief door getekend is: de wor-
steling met de 'genade van de bekering'. Het tot stand komen van de Moralia
vormt de laatste fase van die worsteling 6n de fase waar Gregorius de genade
vindt; voor zover duidelijk is hoe een eschatologische gave zich laat vinden. De
brief Ad Leandrum wekt de indruk een dubbel verhaal te vertellen: naast het
verhaal van het verloop van de gang van zaken is er het verhaal van de duiding
van in die ontwikkeling relevante ervaringen. Of, vooruitblikkend op de semi-
otische analyse van deze tekst: naast het voltrekken van de performantie brengt
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de tekst de sanctie in discours. Daar werkt de tekst naartoe. Eerst is er de strijd
van Gregorius met de soms ongetwijfeld verfoeide wens tot bekering, waarover

hij bij Leander zijn hart luchtte, en dan de worsteling met het ook vast wel eens
verwenste exegeseproject, die door Leander min of meer opgedrongen hulp in
zijn historia conversionis.

2. DISCURSIEVE STRUCTUREN

2.1 Discursieve syntaxis

Het  beschrijven  van de organisatie van de tekst rond actanten, ruimtes  en  tij -
den geeft de analysant de gelegenheid de tekst nader te geleden en in te delen.
Voordat deze geleding voorgesteld wordt, wordt de organisatie van drie deel-
operaties van de discursivisatie beschreven. Dit levert een drietal organisaties
van de tekst op die elkaar versterken dan wel nuanceren en de bouwstenen voor
de uiteindelijke discursivisatie van het discours vormen. De beschrijving van de
procedure van de discursivisatie wordt begonnen met een onderzoek naar de
temporele geleding van het discours.

i. TEMPORALISATIE

De aanduiding Epistola - Briefr8, op de grens van het afgebakende discours,
duidt de specifieke communicatieve handeling van het discours aan: een com-
municatie als correspondentie. De dativus waarmee de deelnemers aan de com-
municatie met elkaar verbonden worden, in de aanhef van de brief installeert
de nultijd van de enunciatie. Deze nultijd kenmerkt zich door een zekere uitge-
strektheid tussen een moment van schrijven ( nulmoment) en een moment van
lezen (quasi nulmoment). De brief is vanuit het gezichtspunt van dit nulmo-
ment geschreven.

Meteen daarna volgt de eerste temporalisatie: dudum - langgeleden ri3 refe-
reert aan een eerdere communicatieve situatie, namelijk de ontmoeting en het
openhartige gesprek in Constantinopel (zoals het in het discours beschreven
staat heeft het iets weg van een biecht. Alleen Gregorius' aandeel in het gesprek
wordt gememoreerd en hier en daar voorzien van eigen commentaar achteraf).
De'lang geleden' tijd wordt nader bepaald tot het moment cognoscens cum (...)
omne in tuis auribus exposui - toen ik kennis met je gemaakt heb (en) alles vOOr

je oren beschreven heb r13·16-17. Concretere aanwijzingen over het tijdstip wor-
den niet gegeven.

Met het instellen en het memoreren van de twee communicatieve situaties,
stelt het discours een tweetal ijkpunten voor de temporele geleding van de tekst
in: het eerste is gerelateerd aan het moment van schrijven van de brief (het nul-
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moment),het tweede isdanhet moment van hetgesprekin Constantinopel (een
toen-moment). Tussen beide ijkpunten ontstaat een periode'tussentijds'. Daar-
naast kan een periode 'voortijds' onderscheiden worden, omdat de tekst ook
verhaalt over gebeurtenissen die v66r het toen-moment plaatsvinden. Dit gege-
ven veronderstelt dat Gregorius en Leander van elders vertrokken zijn (cf. res-
pectievelijk constringerent r14 en perduxissetr16) zo'n periode in het verleden.

Het'voortijds' blijkt zich nog verder in de tijd uit te strekken. Immers, dat-
gene wat Gregorius ontevreden maakte, speelde zich af in de tijd voor de aan-
komst in Constantinopel. Het is een lange tijd terug, blijkens diu longeque -lang
en langdurig r17. Dit langgeleden moment is het moment dat conversionis gra-
tiam - degenade van de bekeringr17 in het spel komt. Ook hier geldt dat het dis-
cours dit moment niet aan een concreet tijdstip koppelt. Op dit belangrijke
moment volgt het moment postquam - nadatr18. Dit is het moment waarop de
'genade van de bekering' versterkt wordt door caelesti   (...)   desiderio  -  een
hemels verlangen r18 en het alsmaar uitstellen concreet wordt in saeculari habi-
tu contegi meliusputavi- meende ik dat hetbeter was me te bekleden methetkleed
van de wereld r18-19. Regel 19-21 vult de beschrijving van de twee elementen van
dit moment aan. Het wordt Gregorius duidelijk gemaakt wAt het object van
zoeken is (door aeternimtis a,nore - de liefde van de eeuwigheid no en veron-
dersteld kan worden dat het gaat om de keuze voor een alternatieve levenswij-
ze) en het'beter menen te weten' wordt in context gezet: hij kon niet anders, cf.
inolim me consuetudo devinxerat, ne exteriorem cultum mutarem - de vastge-
groeidegewoonte had mezo omwonden, dat ik mijn uiterlijke levenswijze nietkon
veranderen r20-21. Daarop volgt een reactie die wordt ingeluid met de tempo-
ralisatie cumque - en toen r21. Het 'alsmaar uitstellen' verergert de situatie, de
wereld houdt niet alleen Gregorius' uiterlijke levenswijze in haar greep maar
ook zijn innerlijk, cf. quod est gravius, mente retinerer -  (ik werd) wat erger is, in
de geest vastgehoudenr24-15.

De tijd van uitstellen culmineert in en wordt afgesloten met de temporalisa-
tie quae mndem - tenslotte r25. Na het tot een gevoel van ontevredenheid lei-
dende lange uitstellen volgt een snelle vlucht naar de rust van het klooster. De
zinsnede ut frustra tunc credidi - zoals ik toen tevergeefs geloofde r26-27 onder-
breekt de terugblik door een evaluatieve uitspraak. De gebruikte temporalisa-
tie komt niet over als een expliciete aanduiding voor de nultijd. Op zich geno-
men koppelt deze temporalisatie het moment van'ontsnappen' r27 aan dat van
'verlaten' r25· Semantisch aangekleed met ut frustra credidi - zoals ik tevergeefs
gdoofder26 wordt het een dysfore sanctie: Gregorius, weet het discours, heeft
zich op dit cruciale moment in het discours vergist en in de zinnen 5-7 wordt
dit nader uitgewerkt en geduid.

Het klooster, zo blijkt, heeft niet gebracht wat Gregorius ervan verwachtte,
namelijk een los van de wereld zijn, cf. relictis quae mundi stint - verlatend wat
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van de wereld is r26. Het is te wijten aan het incaute - onbehoedzaam r28 waar-
mee Gregorius achteraf, en gebruik makend van het beeld van het verankerde
schip, zijn instelling in het klooster typeert. De temporalisatie repente - plotse-
lingr29 leidt het werkelijke resultaat in, als spiegelbeeld van het verhoopte resul-
taat van de weloverwogen vlucht. De temporalisatie volgt onmiddellijk na het
moment nam cum - immers toen 02: het moment van een wijding ( sacri alm-
ris ministerium - het ambt van het heilige almar 03, cf. sub praetextu ecclesiasti-
ci ordinis - onder het voorwendsel van de kerkelijke wijdingr29-30), waarmee een

periode van (hernieuwde) onrust wordt ingeluid. Met postque - later r35, het
moment waarop het verkregen ambt wordt verzwaard met pondus  (...)  curae
pastoralis- het gewicht van de herderlijke zorgr37, bereikt deze tijdsspanne haar
einde. Het discours laat zich niet uit over het precieze tijdstip of over het hoe of
wat van de zorg waarvan het gewicht op Gregorius drukt. Het discours somt wel
het cumulatief effect op van de vergeefsheid van de vlucht naar het klooster op
het moment tunc - toen r26: een hernieuwde onrust van een in de wereld zijn
veroorzaakt door enerzijds de wijding tot het zware ambt van het altaar (een
objectieve en institutionele component) anderzijds het opgelegd krijgen van
het gewicht van de herderlijke zorg (een subjectieve en intermenselijke compo-
nent). Speelde hem eerst een zekere onbehoedzaamheid parten, later blijkt hij
niet bij machte zich met succes te verzetten tegen de verzwaring van de last op
zijn schouders.

De temporalisatie nunc - nu r37 brengt het discours weer in het heden van
de nultijd en verleent het cumulatief effect een zekere bestendigheid. Quia -
omdatr39 geeft nadere uitleg bij de vaststelling dat Gregorius zijn lot met zoveel
moeite draagt. Het discours refereert naar wat hem parten speelde ( me ei impa-
rem sentiens- me nietopgewassen voelend (tegen hetambO 08) en stelt met wijs-
heid achteraf vast dat een bemoeienis met de wereld eigenlijk onvermijdelijk is
en dus met de wijding tot het ambt van het altaar verbonden. Door het nade-
ren van het Einde, en daar viel (en valt) niet aan te ontkomen, is het vanzelf-
sprekend dat zij die voor een geestelijk leven kiezen zich ook met de wereld
bezig moeten houden.

Vanuit dit Inoment terugblikkend wordt door middel van de temporalisatie
quoque tempore-zoals in die tijdr42 de zojuist geformuleerde kennis van hetna-
derende Einde toegepast op het moment van de wijding. Eerder werd de instel-
ling van Gregorius getypeerd als onbehoedzaam (cf. incaute r28) nu wordt er
onwetendheid aan toegevoegd (cf. de me ignorante me actus est - het is me ge-
beurdzonder dat ik het aan zagkomen r43)· De wijding verleent hem wel een ze-

kere status en bewegingsvrijheid: quantenus in terreno palatio licentius excuba-
rem - waardoor ik met meergezag zou kunnen waken in het aards paleis r44-45·
In het kielzog van deze opmerking wordt duidelijk dat Gregorius zich in gezel-
schap van medebroeders aan het hof bevond. Over deze beschrijving van de si-
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tuatie wordt met quod divina factum dispensatione conspicio - ik beschouw dat
als een door God geregelde gang van zaken r47 een eufore sanctie uitgesproken.
De gebruikte tegenwoordige tijd kan gelezen worden als een impliciete tempo-
ralisatie, zodat het discours na de terugblik terugkeert in het heden van de nul-
tijd (cf. nunc - nu r37)· Het discours wijst op de broeders die een monastiek le-
ven leiden. Hun leefgemeenschap en het geregelde gebedsleven redden Grego-
rius van de bedreigingen die hij door het ambt op zich af ziet komen (zie zin 11).
Samen met deze goddelijke ordening, wekt de in zin g ingebrachte kennis om-
trent het naderen van het Einde een soort van berusting in het harde lot op.

De expliciete temporalisatie tunc- toen r55 (€n addiderunt - voegden zij toe
r59' want het betreft een tweeledig verzoek) zet een proces in gang waarin het
Job-commentaar tot stand komt. Deze temporalisatie brengt het discours van
de nultijd terug in het verleden en verbindt het handelen van Leander met de
verhaalde geschiedenis van Gregorius ( te placuit - op jouw aandringen r56). Het
moment valt na het gesprek in Constantinopel en kan gezien worden als de
reactie van Leander op wat Gregorius hem vertelde (en, kunnen we veronder-
stellen, als probleem voorlegde). Opvallend is de versnelling van de tijd met
mox vero - weldra evenwel r66, repente - plotselingr68 en protinus - terstond r74
in de fase van voorbereiding op en de verlangzaming in de fase van het vervaar-
digen van het commentaar ( unde mox-vandaarr84, het toen' van tempus pau-
lo vacantius - iets meer vrije tijd r85 en cumque - en toen r86).

Een onbepaalde korte tijd (cf. mox vero - weldra evenwel r66) na het verzoek
doemt bij Gregorius grote twijfel op als hij zich wijdt aan het commentaar. In
Zin 17 wordt een theologisch oordeel geveld over deze fase van twijfel omtrent
de relatie tussen Gregorius en God in zin 16. Zin 18 geeft aan waar dat alles toe
leidt en koppelt, na een tweede overweging (nu niet gericht op God maar op de
broeders; zin 19) terug naar het verleden, i.c. het daadwerkelijke becommenta-
rieren (zin 20-22). In zin 23-27 tenslotte is er weer sprake van een terugblikken
op het verleden. Hier is het discours de berusting voorbij. Veeleer is er sprake
van het uitspreken van een eufore sanctie. Daarna volgt nog een verantwoor-
ding van de door Gregorius gekozen methode. Deze verantwoording loopt
door in de twee volgende paragrafen. Pas in paragraaf 5 van de brief formuleert
transmisi - heb ikgestuurd r185 weer een relevante temporalisatie, maar die valt
buiten de afl)akening van de hier te analyseren tekst.2

a.Quam uidelicet expositionem recensendam tuae beatudinini (...)  transmisi - Deze commentaar
heb ik uwe heiligheid doen toekomen om er uw mening over te vernemen (CCL 143,6, r185; vertaling
in: E. Dekkers, G. Bartelink, Voordrachten over de heilige Gregorius de Grote, 190). De perfectum-
vorm van trans,nisi maakt duidelijk dat in feite het quasi nulmomentbedoeld wordt: het moment
van het lezen (niet het nulmoment, het moment van het schrijven). De tijdsspanne tussen de

voltooiing en de aankomst van het werk bij Leander wordt nader geleed door de vele jaarrondes,
uren en ogenblikken (waarbii het lichamelijk leed waar sprake van is, het verwikkeld raken in de
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Op grond van het bovenstaande kan de tekst als volgt geleed worden:
(i)  r9-12 INSTALLATIE VAN HET NULMOMENT (decorrespondentie)
(ii) r13-17 INSTALLATIE VAN HET TOEN-MOMENT (de Conversatie)

(iii) r17-37 DE TIJD,SPANNE VAN HET 'VOORTIEDS'
17-25   Tijd van uitstellen
25-27   Moment van (gedacht) weloverwogen vluchten
27-37 Tijd van (feitelijke) onbehoedzaamheid en niet kunnen

vluchten
(iv) r37-55 TERUGBLIK IN DE NULTIJD
(v)r55-102 DE TIJDSSPANNE VAN HET 'TUSSENTIIDS'

55-65   Momenten van vragen
66-84  Moment van twijfel en zekerheid
84-102 Tijd van beantwoorden

(Vi)r102-117 TERUGBLIK IN HET NULMOMENT

Het discours presenteert zich in een reconstructie van het verleden als een

beschrijving van een autobiografisch (een 'be-leefd') proces van reageren,
bezinnen en evalueren. De beide tijdsspannen in eenheid (iii) en (v) zijn tijden
van verwerven en beleven, de (verbrokkelde) nultijd is de tijd van benoemen en
duiden. De tijden hebben verschillende intensiteiten: een uitgerekte tijd in het
'alsmaar uitstellen van de genade van de bekering' bijvoorbeeld, een versnelling
in de tijd als sprake is van de vlucht naar het klooster en een versnelling rond
de twijfel die uitbreekt na de gedane verzoeken, en tenslotte een verlangzamen

van de tijd als het over het vervaardigen van het bijbelcommentaar gaat. Uit-
eindelijk speelt de menselijke tijd geen rol meer. De rivier waar in r109-117 spra-
ke van is, stroomt zoals het hoort, volgens de natuurlijke loop.

ii. SPATIALISATIE

Met de dativus in rg-11 wordt de communicatieve ruimte van het discours inge-
steld: een correspondentie tussen Gregorius en Leander; een ruimte vanaf een
hier bij Gregorius tot en met een daar bij Leander. De ruimte kenmerkt zich
door een bepaalde uitgestrektheid en heel deze ruimte vormt de nul- of topi-
sche ruimte. Deze ruimte wordt niet nader benoemd en bestaat concreet slechts
uit het vel papier.

zorg om uiterlijkheden versterkt) die in het teken staan van het naderen van het eeuwige heil (vs.
het naderende Einde). Vergelijk'Vele jaarrondes immers zijn reeds voorbijgegaan, sinds ik aan
herhaaldelijk terugkerende ingewandspijnen lijd. Op alle uren, op alle ogenblikken van de dag
voel ik me uitgeput vanwege mijn uiterst delicate en verzwakte maag en ik zucht onder weliswaar
lichte, maar wel aanhoudende koortsaanvallen. En terwijl ik mij ondertussen bekommerd aan

overweging wijd ( . . . ) heradem ik, want hoe erger ik gebukt ga onder het huidige leed, des te
zekerder ben ik van de verwachting van het eeuwig heil.' in: o.c. 190; CCL 143,6, n89-195).
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Consmntinopolimna urbe - de smd Constantinopel ro is een eerste expliciete
spatialisatie. De ruimtes waar Gregorius en Leander vandaan kwamen, respec-
tievelijk sedis apostolicae - Apostolische Stoel n# (Rome) en het land van de
Goten (cf. Wisigotharum r15), liggen als het ware achter de stad. De stad Con-
stantinopel is de plaats waar Leander naartoe gegaan is (onder invloed van de
spelende kwestie, de tekst heeft het over perduxisset - je daar gebracht had r16)

en Gregorius al werd vastgehouden (constringerent r14); het is de plaats van de
ontmoeting en vooral van de conversatie. Het gesprek wordt nader bepaald met
de spatialisatie in tuis auribus - voor je oren r16. Als geografische ruimtelijke
categorie wordt Constantinopolitana urbe nader bepaald als de plaats van het
keizerlijk hof ( terreno  palatio - het aards paleis r44) en, daarbinnen of nabijge-
legen, de plaats waar Gregorius  met het gezelschap broeders leeft  ( ad illorum
consortium - naar hun leefgemeenschapr49v).

De hemel is binnen de herinnering aan het gesprek een eerste spatialisatie.
Caelesti desiderio - een hemels verlangen ns staat tegenover de wereld waarin
Gregorius leeft (praesenti mundo - huidige wereld r22; zie ook mundi - van dit
leven r26). Dat is een ruimte waarin Gregorius een bepaalde levenswijze leeft
(exteriorem cultum - uiterlijke levenswijze r21), een wereld van zorgen en een die
je tot in je binnenste vast kan houden: coeperunt multa contra me ex eiusdem
mundi cum succrescere, ut ( . . . ) mente retinerer- (toen) begonnen vele dingen van-
uit de zorg van dezelfde wereld me boven het hoofd te groeien, zodat (...)  ik in de
geest werd vastgehouden r23-25. En, met mogelijk ernstige gevolgen (vergelijk ex
huius vime nau»gio - uitde schipbreuk van dit leven r27)· Gregorius poogt aan
de innerlijke verstarring van mente retinerer - ik werd in de geest vastgehouden
r24-25 te ontsnappen met een letterlijke vlucht uit de wereld naar het klooster,
portum monasterii - de haven van het kloosterr25v. Een plaats binnen de wereld
waar blijkbaar het vervullen van het verlangen naar de hemel kansrijker geacht
wordt. De (geografische) spatialisatie klooster wordt aangeduid als'haven', een
plaats van rust (quietem monasterii - de rust van het klooster 01) tegenover de
zorgen in de wereld. In zin 5 wordt deze vlucht en wat volgde, beschreven:
Gregorius vergelijkt zichzelf met een schip, het klooster als de veiligst denkbare
baai, en beschrijft de gevaren (waar hij feitelijk voor vluchtte) in termen van
woeste golven. Zo snel als hij vluchtte uit de wereld, zo snel bevond hij zich weer
op de plaats van de wereldlijke zorgen en beslommeringen. Na het cuncm Solli-
cite - weloverwogen r25 ( resultaat  van een langzaam opgebouwd gevoel  van
'algehelebezorgdheid') van de vlucht uit de wereld is nu incaute-onbehoedzaam
r28 (een door een misplaatst gevoel van veiligheid ingegeven'onbehoedzaam-
heid') het sleutelwoord en, ware er niet de deugd van de gehoorzaamheid, dan
zou Gregorius opnieuw vluchten, nu van het sacri altaris ministerium - ambt
van het heilige altaar 03 en de verantwoordelijkheden die er bij horen (zie zin
6).
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Als even later het discours zich in rustiger vaarwater bevindt, blijkt ook waar
de causarum saecularium pelago - de hoge zee van de wereldlijke zaken 00 gesi-
tueerd moet worden: terreno palatio - in het aards paleis r44· Het door Grego-
rius geaccepteerde sacri ordinispondits-gewichtvan een heilige rang43-44 (een

verwijzing naar een diplomatieke status van gezant van de Apostolische Stoel)
geeft hem een bepaalde bewegingsruimte. Wat overigens een paradoxaal genoe-
gen lijkt, omdat het hof het centrum is van de verwikkelingen van de wereldse
zaken. De spatialisatie terreno palatio combineert het eufore 'paleis' (met als
noties mooi, perfect, hemels) met het dysfore 'aards' (met als noties lelijk,
gebroken, werelds), waarmee het hof in Constantinopel getypeerd wordt en
ook de dubbelzinnigheid van de plaats waar Gregorius zich bevindt. Door mid-
del van twee andere aanduidingen met een spatiele connotatie, namelijk vincti

- verbonden en secuti stint - gevolgd zijn r46, wordt de ruimte van de leefge-

meenschap van de broeders verbonden met de ruimte van het hof. Zo worden
sacrum (i.c. de ambten en vooral de meegereisde broeders) en profanu,n (i.c. het
keizerlijk hof als centrum van de politieke wereld) met elkaar in verband
gebracht. In de zinnen 10 en 11 wordt deze situatie met behulp van de nautische
metafoor geduid. Gregorius vergelijkt zich weer met een schip dat nu veilig
geankerd ligt aan de oever van het gebed. Het bidden van de broeders op die
oever functioneert als het ankertouw, een stevig touw waardoor het schip niet

langer de speelbal is van de golven. De leefgemeenschap (een abstractere ruim-
telijke categorie dan het klooster) wordt beschouwd als een veilige haven, het
leven daar bracht Gregorius vertroosting.

Na de temporalisatie tunc - toen r55 worden de ruimtelijke categorieen
anders. Er is geen sprake meer van een verplaatsing in een geografische ruimte.
Voor zover er spatialisaties genoemd worden, zijn het ruimtes in de overdrach-
telijke zin van het woord. Zo is er sprake van een ruimte tussen vrees en toewij-
ding, waar Gregorius heen gesleept wordt, door de verzoeken van de broeders

(interformididem devotionemque deprehendus-gevangen tussen vrees en toewij-

ding r68-69). Er is sprake van een beweging naar beneden, naar de duisternis
van het moeilijke boek Job ( mysteria mntae profundimtis - geheimen van zulk
een diepte r58), en naar boven, naar het licht van de waarheid. Een soortgelijke
verticale beweging wordt verwoord door het eerder al genoemde bezwijken
(r69) en het oprichten van de ogen van de geest (r68-70): cum in largitorem
munerum oculos mentis attollerem  (...) -ik richtte de ogen van  de geest op  (...)
r68-70. Door deze beweging dn door de werking van de bovenpool (de vertica-

le beweging van het schenken), de plaats waar de largitorem munerum - Schen-
ker van de gaven r69-70 zich bevindt, verandert de benedenpool van een duis-
tere leegte tot een bron, cf. fontem tantae profunditatis - een bron van zulk een

diepte r80-81.

De bewegingen worden vervolgens omgezet naar een horizontale dimensie:
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de levenswandel van de broeders (r81-82) en de loden buis voor het stromend
water (r83-84). Deze beweging wordt versterkt door de nautische metafoor,
waarbij nu niet langer sprake is van een woeste zee maar van een meanderende
rivier, waarbij Gregorius zich in de rol van de bespreker van het goddelijk
woord met het water zelf vergelijkt, in plaats van speelbal van de golven te zijn:
sacri enim tractator eloquii morem fluminus debet imitari - de bespreker van het
heilige woord is verplicht het gedrag van een rivier na te bootsen r108-109. Een
water dat zelf snelheid en koers bepaalt, al naar gelang het nodig is om het
woord Gods vruchtbaar te maken. Dat levert uiteindelijk een boek op, een boek
in zes banden.

Onderstaand schema geeft het voorstel voor de ruimtelijke geleding van het dis-
cours:

MENTALE RUIMTELIiKHEID

(i) r9-12 INSTALLATIE VAN DE NULRUIMTE (de correspondentie)
De topische ruimte

GEOGRAFISCHE RUIMTELIJKHEID
(ii) r13-17 INSTALLATIE VAN EEN EERDERE NULRUIMTE

(de conversatie)
i.c.'Constantinopel' - waar Gregorius vastgehouden werd
i.c.'vodr je oren'

(iii) r17-37 FYSIEKE RUIMTE

actief
17-27  hemel vs. wereld - klooster

passief
27-37 wijding en taak vs. klooster -'hoge zee van de wereldse

aangelegenheden'
MENTALE RUIMTELIJKHEID

(iv) r37-55 RUIMTE VAN BEZINNING

voorzienigheid vs. 'hoge zee'- 'aards paleis'
(v) r55-84 OVERDRACHTELIIKE RUIMTE

passief
55-68 onder invloed van de moeilijkheden van de verzoeken'gesleept

worden' naar de afgrond
actief

68-84  overwinnen van wanhoop en activeren van hoop
(vi) r84-117 RUIMTE VAN VOLTOOIING

De ruimtelijke geleding van het discours omvat naast de ruimte van de com-
municatie 6ver de vertelde gang van zaken, de ruimte vAn die gang van zaken.
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Het discours als geheel behoort tot die eerste ruimte, geconcretiseerd in een-
heid (i) en in zekere zin ook eenheid (ii). De laatstgenoemde eenheid kan met
even veel reden tot de ruimte van de vertelde geschiedenis gerekend worden,
waartoe in ieder geval ook de ruimtes van de eenheden (iii), (iv), (v) en (vi)
behoren. Kenmerkend voor de spatialisaties in de eenheden (ii) en (iii) zijn de
geografische categorieen: het gaat hier om concrete plaatsen (Constantinopel,
de wereld, het klooster) en bewegingen (van uitstellen, omwonden raken, vast-
gehouden worden en ook vluchten). In de eenheden (iv), (v) en (vi) gaat het
veeleer om posities, bewegingen en inter- en intramenselijke relaties in een
mentale wereld; een wereld van teksten, woorden, gedachtes en gevoelens. Door
communicatie (en dat kan door praten en denken) vindt de mens hier zijn weg,
troost, wijsheid of inzicht.

Eenheid ( ii) is naast de ruimte van het gesprek tussen Gregorius en Leander,
de ruimte van het 'vastgehouden worden' in Constantinopel. Eenheid (iii) te-
kent de tweeledige beweging naar die lokaliteit: met de ruimte van de hemel als
een soort van contrastruimte vindt er een overgang plaats van de wereld in zijn
algemeenheid naar de lokaliteit van het klooster (cf. fugiens - vluchtend r25, een
welbewuste en actieve handeling); een afgeschermde ruimte, waar Gregorius
zich veilig dacht voor de zorgen omtrent de noden van de wereld. Vervolgens is
er de Gregorius plotseling overkomende beweging van het rustige klooster naar
de onveilige wereld, cf. repente me  (...)in causarum saecularium pelago repperi
-bevondik me plotseling op de hoge zee van de wereldlijke zakenr29-31.De deugd
van de gehoorzaamheid verhindert een tweede vlucht, cf. si inulte liceat, iterum
fugiendo deflectatur - (dat)  ik, als het ongestraft zou mogen, (de last van het ambt)
opnieuw door een vlucht zou willen ontwijken 05· Op het eind van deze twee

bewegingen is Gregorius vastgelopen en wordt hij vastgehouden in Constanti-
nopel.

Eenheid (iv) is in het schema getypeerd als de ruimte van bezinning. De eer-
der in dysfore termen gekwalificeerde ruimte Constantinopel, komt met ken-
nis en inzicht achteraf in een ander, positiever daglicht te staan: Constantino-
pel, de stad van constringerent - ik werd vastgehouden r14-15 en de stad die in het
teken staat van causarum saecularium pelago - de hoge zee van de wereldlijke
zaken r30-31 (die, zo was de ervaring, Gregorius conform r24-25 'ook in zijn
geest vasthielden' en waarop hij conform r27 bijna schipbreuk leed), wordt hier
getypeerd als terreno palatio - het aards paleis r 44· Dit beeld roept associaties
van een locus mixtum. Hij wordt in de greep gehouden door wereldse beslom-
meringen maar sacri ordinis pondus - het gewicht van de heilige wijding r43-44

maakt dat licentius excubarem - ik met meergezagzou kunnen waken r44-45, wat
in termen van spatialiteit iets van bewegingsruimte suggereert. Verder vindt
Gregorius na de beslommeringen rust en troost in de nabijheid van de leefge-

meenschap van broeders, ad illorum quippe consortium  ( . . . ) fugiebam - naar
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hun lee#emeenschap immers ( . . . ) vluchtte ik r49-50; Gregorius verwerft adem-
ruimte.

De ruimte van bezinning, die de herwaardering mogelijk maakt, is de ruim-
te van de kennis achteraf omtrent wat op voorhand al de ruimte Constantino-
pel omgaf en beinvloedde. Een eerste bouwsteen van die ruimte wordt opge-
roepen in zin 9: quia enim mundi iam tempora malis crebrescentibus termino
adpropinquante turbata sunt - omdat int,ners door het ophanden zijn van het
Einde van de wereld de tijden alin verwarring worden gebracht door het zich ver-
spreiden van hetkwaad 09-40, maakt het begrijpelijk en'normaal' dat ook gees-
telijken zich met de zorgen omtrent de wereld bezighouden, ipsi nos, qui interi-
us mysteriis deservire credimur, curis exterioribus implicamur - wijzelf aan wie
toevertrouwd wordt zich innerlijk te wijden aan de mysteritn, worden verwikkeld
in de uiterlijke zorgen r41-42. Een tweede bouwsteen is het volgen van Gregori-
us door de broeders, uit caritate - liefile r46, waarachter de hand van God gezien
wordt, cf. quod divina factum dispensatione conspicio - ik beschouw dat als een
door God geregelde gang van zakenr46-47.De eschatologische notie van het Ein-
de en het ontwaren van de sporen van Gods heilshandelen roepen de ruimte
van de heilsgeschiedenis op. Die transcendente ruimte omgeeft, draagt en
stuurt de ruimte van de wereld, waar dan een ander licht op schijnt. Al blijft gel-
den dat Gregorius er'vastgehouden' wordt.

Bij de spatialisaties in eenheid (v) gaat het niet om fysieke verplaatsingen,
zoals in de eenheid (ii) en (iii), maar om inzichten en ervaringen die uitgedrukt
worden in de horizontale en verticale bewegingen die omsloten worden door
het (negatieve) 'naar de moeilijkheden gesleept worden' veroorzaakt door de
verzoeken van de broeders en het (positieve)'vruchtbare stromen van de mean-
derende rivier' als Gregorius beschrijft hoe het uitleggen van het woord Gods
werkt. De spatialisaties in eenheid (v) werken als het ware naar deze climax
(cum in largitorem munerum oculos mentisattolerem - toen ikdeogen van deziel
oprichtte naarde Schenker van degaven r69-70) toe, waarna de bron aangeboord
wordt en het vruchtbare water kan stromen in eenheid (vi).

De tendens van de spatialisaties lijkt te zijn dat Gregorius steeds meer op zich-
zelf terug geworpen wordt, met zichzelf geconfronteerd wordt en daar, en daar
lijkt het ook alleen mogelijk, in zijn binnenste zelf het antwoord vindt waar hij
al vOor het moment van caelesti sum desiderio afflatus - ik was geinspireerd door
een hemels verlangen r18 naar zocht. Daar hervindt hij ook weer zijn kracht om
te bewegen. Na de horizontale handelingen van het verplaatsen uit het klooster
en het vastgehouden worden in het keizerlijke hof, zijn er de verticale, innerlij-
ke bewegingen naar zijn diepste bron en opwaarts naar God. Vanwege tunc -
toen r55 kan gesteld worden dat deze tendens ook een temporele verankering
heeft: er is in de beschrijving van de beleving een duidelijk overgangsmoment.
Deze suggestie zou bevestigd moeten worden door de procedures van de acto-
rialisatie.

8o



111. ACTORIALISATIE

Gregorius en Leander zijn de actoren die tijdens de communicatieve handeling
en in het discours de hoofdrol vervullen. Gregorius (destinator) heeft het woord
en richt het tot Leander (destinataire). Deze situatie is een constante. Ook de on-
derlinge relatie tussen destinator en destinataire van het discours is stabiel.

In de aanhef van de brief wordt de relatie tussen Gregorius en Leander be-
schreven in termen van respect ( reverendissimo et sanctissimo - meest eerbied-
waardige en heiligerg). Het gebruik van fratri-broederrg  en  coepiscopo- mede-
bisschop rio verwoordt respectievelijk een persoonlijk en een functioneel ge-
kleurde relatie tussen beide. De aanduiding servus servorum Dei - dienaar van
de dienaren Gods no heeft een dubbel effect. Enerzijds versterkt de aanduiding
het respect van de aanhef en anderzijds verstoort het de balans tussen de broe-
ders en collega bisschoppen: de aanduiding positioneert Gregorius onder Lean-
den Later wordt aan de typering van de onderlinge relatie een element van ver-
trouwen toegevoegd ( in tuis auribus exposui - vddrje oren en omne quod mihi de
me displicebat- alles wat me over mezelfontevreden maakter16-17). Het discours
roept aldus het beeld op van een persoonlijke en functionele relatie, waarin Gre-
gorius op Leander vertrouwt, als in een relatie tussen pupil en leermeester.

Leander wordt in het discours zeven maal direct aangesproken. In het begin
van de brief wordt hij met name genoemd (rg-io) of direct aangesproken  te -
je r13· Dit past bij de in de brief uitgesproken herinnering aan het gezamenlijke
verblijf in Constantinopel (een gedeeld verleden). Ook ipsi nos - wijr40 is gere-
lateerd aan een zekere gezamenlijkheid: een gedeelde verantwoordelijkheid van
collega bisschoppen (interius mysteriis deservire - Izichl innerlijk wijden aan de
mysterien r41), inclusief het bijbehorende probleem (curis exterioribus implica-
mur - in de zorg voor de uiterlijke dingen verwikkeW worden r41). Vervolgens
wordt Leander door middel van de zinsnede sicut ipse meministi-zoalsjijje her-
innert r56 herinnerd aan zijn rol in het ontstaan van het bijbelcommentaar dat
nu voor hem ligt. Hierin klinkt een ironisch verwijt door (want: was Leander
niet de man achter de verzoeken van de broeders). Bij deze gelegenheid is
opnieuw sprake van een gedeeld verleden.

Leander wordt ook op een minder expliciete manier aangesproken, name-
lijk op momenten waarop Gregorius zijn chronologisch geordende verhaal
onderbreekt voor het uiten van een of andere vorm van commentaar, zoals bij-
voorbeeld in r26 ut frustra tunc credidi - zoals ik toen tevergeefsgeloofd heb en in
zin 8. Kortom: tussen Gregorius en Leander is sprake van een vriendschappe-
lijke en vertrouwelijke relatie.

De actor Gregorius is in het discours alom tegenwoordig. Hij is het die het ini-
tiatiefvan de communicatieve handeling van de correspondentie neemt en over
wie het constant gaat. Gregorius verschijnt in de loop van het discours in ver-
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schillende actantiele rollen op het toneel. Allereerst is er de nu schrijvende Ik en
de toen sprekende Ik, die meteen ook duider is van de gang van zaken die in de
communicatie als /doen weten/ of /doen geloven/ overgebracht wordt. In het
discours gaat het immers steeds over zijn eigen handelingen en ervaringen in
het verleden. Daarmee komt een tweede actantiele rol in beeld: de belevende Ik.
Ook hier gaat een zekere dubbelheid schuil: het gaat om de belevingen in het
nu en het voordien van de brief.

De actor Gregorius verschijnt in zijn rol van de communicerende Ik in de
aanhef van de brief ( Gregorius servus servorum Dei - Gregorius dienaar van de
dienaren Gods rio-11) en in de 'ik' van cognoscens - ik (je) heb leren kennen ri4
en exposui - ik (je) heb beschreven ri7. Met de correspondentie en het in herin-
nering roepen van de conversatie, wordt de actor Jij, Leander ingesteld. Niet
alleen de ontmoeting wordt in herinnering geroepen, ook de twee actoren die
verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van Gregorius en Leander in Con-
stantinopel worden opgeroepen. Als vervolgens uiteengezet wordt wat Grego-
rius toen allemaal vertelde, verschijnt voor het eerst Gregorius als de belevende
Ik ten tonele: de actieve en eigenstandig beslissende actor'Ik' van distuli - ik heb

uitgesteld r18, melius putavi - ik meende beter te weten r19, fugiens - IGregorius

wasl vluchtend r25 en evasi - ontsnapte ik r27. Animus - ziel r22 is een actor die
het streven van de actor'Ik' ondersteunt. Achter caelesti desiderio - een hemels
verlangen r18 enerzijds en saeculari habitu - het kleed van de wereld r18-19 ander-

zijds bevinden zich nog twee actoren. Het zijn tegenstrevers van de actor'Ik'. De
eerste is een hemelse en eufore tegenstrever, verantwoordelijk voor het waard-

eobject conversionis gratiam - genade van de bekering r17-18 en het verschaffen
van een zicht op het precieze'wat' van het object van de genade (cf. rigv). De
tweede actor is een wereldse en dysfore tegenstrever (al is het wel de eerste keu-
ze van Gregorius), namelijk de instantie die hem omwindt, die verandering van
levensstijl onmogelijk maakt en hem tenslotte ook geestelijk in de greep houdt.

In r26 spreekt de duidende actor Ik met ut rustra tunc credidi - zoals ik toen
tevergeefs geloofde een dysfore sanctie uit. Eenmaal in het klooster, en vrij snel
daarna vooral daarbuiten, lijken de dingen de'Ik'alleen nog maar te overkomen.

Het moment waar het om gaat is het moment cum mihi ad percipiendum sacri
almris ministerium oboedientiae virtus opponitur- toen mij, om me over te halen
hetambt van hetalmarop te nemen, de deugd van degehoorzaamheid werd voor-
gehouden r32-34· Dit bracht hem repente - plotseling r29 terug in de wereld die

Gregorius had willen ontvluchten. Achteraf leert hij quietem monasterii, guam
habendo non fortiter tenui, guam stricte tenenda fuerit - hoezeer de rust van het
klooster, omdat ik haar niet met kmcht vasthield toen ik ze bezat, sterk aangetrok-
ken vastgehouden moet worden r31-32. Omwille van de dreiging van straf vlucht
hij niet voor de nieuwe en zware taak (cf. 05) en tenslotte kan hij niet verhinde-
ren dat hem pondus (...) curaepastoralis- hetgewicht van de herderlijke zorg07
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wordt opgelegd. Bovenstaande illustreert een andere opstelling dan voor de
vlucht naar het klooster; de'Ik' verschijnt hier als een receptieve en afhankelijke
actor.

De nu schrijvende en duidende Ik draagt nog steeds de last die de belevende
Ik te dragen kreeg. Wel kijkt hij met andere ogen terug op de belevenissen van
toen. Het probleem was en is de last van de verantwoordelijkheden die het ambt
met zich meebrengt. Hierdoor wordt verhinderd dat Gregorius, de receptieve en
afhankelijke actor 'Ik', rust vindt, herademt (cf. zin 8). Even verder in het dis-
cours is sprake van een bijna gedood worden door het zwaard van de bezighe-
den van het ambt (zin 9), waardoor de paradoxale situatie ontstaat dat het ambt
dat voor Gregorius zelf levensbedreigend is hem in de wereld de nodige bewe-
gingsvrijheid geeft. Er ontstaat ook een scherper zicht op de context van de af-
hankelijkheidspositie waarin hij zich geplaatst zag: die context werd bepaald
door de instantie achter het naderen van het eschatologische einde van de we-
reld (waardoor de verantwoordelijkheid en de zorg een zekere vanzelfsprekend-
heid krijgen) en vooral door het meetrekken van broeders uit zijn klooster (een
daad van carims - lie#ler46, die Gregorius een levensreddende leefgemeenschap

brengt), namelijk de actor God (cf. quod divina factum dispensatione conspicio -
ik beschouw dat als een door God geregelde gang van zaken r46-47) ·

Met de temporalisatie tunc - toen r55 wordt de draad van het verleden weer
opgenomen. Na het gesprek in Constantinopel, toen Gregorius aan Leander toe-
vertrouwde waar hij zo ontevreden over was en hoe hij toch iets van een modus
vivendi had gevonden, spreken de broeders, op instigatie van Leander, Gregori-
us aan. De verzoeken van de broeders stellen een nieuwe communicatieve situ-
atie in, waarin uitgerekend dat geproblematiseerd wordt waar Gregorius nog
enigszins troost uit kon putten, namelijk de Schrift. Als voorheen is de beleven-
de actor Ik afhankelijk van derden: hij wordt in beweging gezet. De verzoeken
van de broeders (met Leander op de achtergrond) plaatsen hem v66r het boek
Job en de reputatie van het boek sleept hem naar wat aan een afgrond doet den-
ken, cf. ad tanm me pertrahi ac talia agnovi, solo auditus pondere victus, fateor,
lassatusque succubui - ik ontwaarde dat ik gesleept werd naar zo grote en zodani-
ge moeilijkheden, dat ik door het horen alleen al verpletterd, ik geef grif toe, afge-
mat, ben bezweken r66-68. Hier wordt een moment van instorten van de actor
Ik gesuggereerd; wat in zekere zin ook gebeurt: sed repente ( . . . ) cum in largito-
rem  munerum  oculos  mentis attolerem - maar plotseling  (...)  riclitte ik de ogen
van de geest op naar de Schenker van gaven r68-70. Niet de natuurlijke ogen van
de actor Ik maar de ('dieper' gelegen) ogen van de geest (van de Ik) doen de be-
levende actor Ik inzien quia impossibile esse non poterat, quod de fraternis mihi
cordibus caritasimperabat-dat niet onmogelijkkon watdebroeders vanuit de lief-
de van hethartaan mijopdroegen r71-72. Het opzien naar de actor largitorem mu-
nerum-Schenkervangaven trekt Gregorius over de streep, ofbeter: veroorzaakt
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dat Gregorius zichzelf, gedragen door de carims - liefde, over de streep zet. Hier
behaalt de actor Ik van het discours de beslissende overwinning op zichzelf.

De actor Schenker van gaven is dezelfde als de illum - Hem r 4 Op wie Gre-
gorius zijn hoop vestigt en de instantie achter de spreekvaardigheidsmirakelen
waar zin 16 over verhaalt. Op het moment van oprichten door Gregorius is de
rol van deze actor, de actor van het goddelijk heilshandelen, opvallend passief.
In die zin is er sprake van een'overgave' door de actor Ik. Dat maakt hem ont-
vankelijk voor de genadegave, cf. quid igitur mirum, si intellectum stulto homi-

nipmebeat-kortom, isheteen wonderdatHijhetinzicht verschaitaan een dwaas

mens r77-78 en huius ergo robore considerationis accinctus - door de kracht van
deze overwegingen gesterkt r79-80. De belevende actor'Ik' heeft de kracht gevon-
den om, slechts gehinderd door een gebrek aan tijd, zich vol overgave te wijden
aan het uitleggen van het ooit zo duistere boek Job.

Naar aanleiding van het bovenstaande is voor wat betreft de actorialisatie de

volgende indeling te maken:

(i) r9-12 INSTALLATIE VAN DE DIALOOG TUSSEN DE SCHRIJVER-
IK-NU EN DE LEZER-JIJ-NU

(ii) r13-17 INSTALLATIE VAN DE DIALOOG TUSSEN DE VERTELLER-

IK-TOEN EN DE LUISTERAAR-JII-TOEN
(iii) r17-55 BELEVENDE GREGORIUS - VOOR GESPREK IN

CONSTANTINOPEL
ACTIEF & ZELFSTANDIG

17-26  Actieve 'Ik'
26-27   Duidende'Ik'

RECEPTIEF & AFHANKELIJK
27-37 Afhankelijke'Ik'

(iv) r37-55 DUIDENDE GREGORIUS

(v) r55-117 BELEVENDE GREGORIUS - NA GESPREK IN

CONSTANTINOPEL

55-65 Zich verzettende'Ik'
66-79   Worstelende'Ik'

IN OVERGAVE & ZELFBEWUST

79-84   Beseffende'Ik'
84-117 Vervullende'Ik'

De actorialisatie bevestigt het geuite vermoeden aan het slot van de bespreking
van de spatialisatie, dat Gregorius in de loop van de gebeurtenissen op zichzelf

teruggeworpen wordt. Zijn zoektocht in de wereld loopt uit op een zoeken in
zichzelf. In dialoog met zichzelf en met het boek Job en met de kring van broe-

84



ders als gesprekspartner of toch minstens klankbord. Blijkbaar laat de genade
van de bekering zich niet vinden in de wijde, maar drukke en woeste wereld,
noch in de beslotenheid van het klooster, maar in het besloten samenzijn van
de mens met zichzelf en zijn medemens - en het goddelijk Woord.

De worsteling met de'genade van de wereld' begint in de wereld. De actieve
en zelfstandige Gregorius weet een oplossing voor het probleem dat de inspira-
tie van die genade hem stelt - saeculari habitu contegi meliusputavi- meende ik
dathet beter was me te bekleden met het kleed van de wereldr18-19. Deze win/win

situatie (en in de wereld blijven kn zich ganspireerd voelen) werkt niet. Hij
beweegt niet langer in zichzelf maar wordt tot in zijn innerlijk vastgehouden
door de wereld (cf. zin 3). Quae tandem Cuncta sollicite fugiens - tenslotte wel-
overwogen vluchtend voor dit alles r25-26 is weer een rationeel genomen beslis-
sing en weer een mislukking, immers utfrustra tunc credidi - zoals ik teen tever-
geefs geloofde r26-27. Het klooster is de tweede ruimte waar Gregorius in een
verhouding met de genade van de bekering staat en wel in de gedaante van quie-
tem monasterii - de rust van het klooster r31. Hien in deze veilig gedachte afzon-
dering, schiet zijn kunnen nadenken, overwegen en beslissen tekort. Achteraf
duidt Gregorius zijn instelling als een van incaute - onbehoedzaam r28 en van
gebrek aan inzicht, cf. de ignorante me- zo„derdatik hetaan zag komen r43· Hij
had blijkbaar niet de kracht om de rust van het klooster vast te houden en kon
niet anders dan zich schikken naar de eisen van de oboedientiae virtus - van de
deugd van de gehoorzaamheid 03-34· Het discours lijkt te suggereren dat Gre-
gorius ook op een'dieper' niveau geen weerwoord of tegenkracht heeft.

In de sectie r66-79 van eenheid (v) beschrijft Gregorius niet zijn handelen in
de wereld maar zijn innerlijk handelen na het (vrijwel onmiddellijke) gehoor-
zamen aan de verzoeken van de broeders, toen hij zich wijdde aan obscuro hoc
opere - dit duistere werk r66. Met de oogopslag van oculus mentis - de ogen van
de geest r70 van Gregorius wordt de doorbraak bereikt. Op dit niveau, en niet
op het niveau van het ego van de Ik ligt blijkbaar de ware en waarlijk werkzame
kracht van de mens. Die kracht is zowel iets eigens als iets wat geschonken
wordt: de gave van de genade van de bekering. Daarbij moet wel worden aan-
getekend dat de genade van de bekering geen gegevenheid is; het kan de mens
ook telkens ontglippen. In het lezen en becommentarieren van Job vond Gre-
gorius wel iets van de genade van de bekering, er is sprake van troost en hij kon
herademen en voor zijn medebroeders en zichzelf vruchtbaar zijn.

IV. DISCURSIVISATIE

De procedures van temporalisatie, spatialisatie en actorialisatie hebben ieder
hun specifieke licht geworpen op de organisatie van het discours. De tekst is in
ieder geval meer dan het louter chronologisch vertellen van de gebeurtenissen
en ervaringen uit het leven van Gregorius. Aan de feiten wordt een zinvolle con-
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text toegevoegd. De herinnering aan de eerdere ontmoeting in Constantinopel,
het werken en leven aan het hof en het lezen van Job en het schrijven van de
Moralia, maken samen de geschiedenis van het zoeken naar conversionis grati-
am - degenade van de bekering. Die geschiedenis begon lang geleden, raakte in
een stroomversnelling na het gesprek met Leander in Constantinopel (cf. tunc
- toen r55) en eindigde, feitelijk buiten de grenzen van het discours, met het ver-
zenden van het bijbelcommentaar dat, voor zover ons blikveld reikt, wel gereed
was (cf. hoc opus per tringinta et quinque volumina extensum, in sex codicibus
explevi - heb ik dit werk, dat een omvang kreeg van 35 boeken, voltooid in zes ban-
den rioi-102).

Een geleding in discursieve eenheden beoogt schematisch recht te doen aan
de rijkdom van de tekst. De bespreking van de procedures van temporalisatie,
spatialisatie en actorialisatie vormt daarbij het uitgangspunt. De onderstaande
geleding is meer dan de optelsom van de drie besproken geledingen.

COMMUNICATIEVE RUIMTE

(i) r9-17 COMMUNICATIEVE HANDELINGEN

(i a) 9-12 formele aanhef
(i b) 13-17 informeel toespreken

GEOGRAFISCHE RUIMTE

(ii) r17-37 HANDELEND IN DE WERELD

voor de conversatie

(ii a) 17-26 Handelen uit en voor zelfbehoud
(ii b) 26v Dysfore sanctie: tekortschieten van streven naar

zelfbehoud
(ii C) 27-37 Handelen vanuit afhankelijkheid

OVERDRACHTELIJKE RUIMTE

(iii) r37-55 CONTEXTUALISEREN; REFLECTIE OP DE WERELD

(iv) r55-84 HANDELEND IN ZICHZELF

na de conversatie
(iv a) 55-65 Verzetten tegen de verzoeken
(iv b) 66-79 Worstelen met zichzelf
(iv C) 79-84 Beseffen en opdoemen van inzicht

(v) r84-117 UITWERKEN  VAN DE OPDRACHT

De relatie tussen de actoren Gregorius en Leander is het fundament van het dis-
cours. Zonder de vertrouwelijke relatie, het openhartige gesprek in Constanti-
nopel en de reactie van Leander, was dit discours niet tot stand gekomen. Het
gesprek in Constantinopel kan beschouwd worden als een belangrijke marke-
ring; in het bovenstaand schema is dat ook zichtbaar gemaakt (eenheden (ii) en
(iv)). De ruimte in tuis auribus - vddrje oren r16 is een van de ruimtes van de
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communicatie, een ruimte tussen mensen waarin de overdracht van het /doen
weten/ of /doen geloven/ plaatsvindt. Het is ook een van de overdrachtelijke
ruimtes van het discours.

Wat het aspect van de ruimte betreft, is een beweging van buiten naar binnen
een opvallende eigenschap van het discours. In eerste instantie de beweging van
de (niet nader bepaalde ruimte van de) wereld naar de in die wereld gesitueerde
ruimte van het klooster. Het gaat dan om respectievelijk het open en het beslo-
ten deel van de geografische ruimte; de'gewone' wereld waar ruimte is voor be-

wegen en handelen. Het is ook de ruimte van de rationaliteit of de redelijkheid
van het menselijk handelen en van een zekere gerichtheid op het zelfbehoud van

het ego. De performanties van de actor Gregorius in deze ruimte zijn pogingen
zijn ambities in de wereld en die met betrekking tot de genade van de bekering
te verwezenlijken tn met elkaar te verzoenen. In eerste aanleg mislukt dit streven
en dat leidt tot de vlucht naar het klooster, waar Gregorius hoopt de verlangde

contemplatieve rust te kunnen vinden. Deze op het zelfbehoud gerichte ratione-
le handeling (vergelijk sollicitefugiens - weloverwogen vluchtendr25) loopt even-
wel stuk op het niet kunnen vasthouden van de rust waar het in de vlucht alle-
maal om te doen was. Al impliceert het discours dat de rust aangetroffen en ver-
worven is, minstens voor even, het klooster wordt van veilige haven tot drempel
terug naar de wereld en wel het politieke centrum ervan (cf. Constantinopolim-
na urbe - de smd Constantinopel r13 en terrenopalatio - aards paleis r44)· De cir-
kel is dan rond. De ene uiterlijke dwang (cf. mundi cum (...) mente retinerer- de

dingen uit de zorg voor dezelfde wereld (waardoor) ik in de geest werd vastgehou-
den r23-25) is ingeruild voor een andere, namelijk die van de deugd van de ge-
hoorzaamheid. De afhankelijkheid van deze deugd is onontkoombaar: si inulte
liceat, iterum fugiendo deflectatur - (dat) ik, als het ongestraft zou mogen, (de last
van hetambt) opnieitwdooreen vlucht zou willen ontwijken r35· De notie van het

levensbedreigende van de zwaarte van het ambt en het zwaard van de bezighe-
den, suggereert een vastlopen van de zoektocht naar het object van de'genade
van de wereld' in de geografische wereld. Er is sprake van een doodlopende weg.

Hiermee hangt een tweede beweging van buiten naar binnen samen. Het gaat
dan om de overgang van de geografische naar de overdrachtelijke ruimte, een
proces van verinnerlijking. Het durius tolero - ik verdraag Chet) met des te meer

moeite r38 en conspicio - ik beschouw ditr47 hebben eerder een reflexieve dan een

beschrijvende toon en suggereren een ruimte voor'overgave', een ruimte voor
reflectie, voor rijping en acceptatie. De gerichtheid op het ego wordt verlegd naar
een gerichtheid op de ander en de Ander: op de broeders die de actor Gregorius
carimte - uit liefle r46 gevolgd zijn en wier aanwezigheid hem tot steun is; op de
hand van God, die vermoed kan worden achter het naderen van het Einde, en
daarmee achter de betrokkenheid van kerkelijke ambtsdragers bij de noden van
de wereld, en wiens hand herkend wordt in de aanwezigheid van de broeders uit
het klooster.
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Het lijkt also f dit iets van doen heeft met cura pastoralis - de herderlijke zorg,
waarvan Gregorius op het moment'later' het gewicht te dragen krijgt. Zonder
dat gewicht kan de zorg wellicht, want het discours is er niet duidelijk over, ver-
bonden worden met het lezen van de Schrift en het gezamelijke gebedsleven,
zoals Gregorius dat in het klooster heeft leren kennen en herkent in Constanti-
nopel. De zorg verhoudt zich als een'binnen' tegenover het'buiten' van de wij-
ding van het ambt, met zijn (levensbedreigende) verantwoordelijkheden in de
wereld. In die zorg vindt hij troost om in vertrouwen te herademen. Het gewicht
zou dan betrekking kunnen hebben op de taak die zorg te geven, als voorgan-
ger in gebed of uitlegger en verkondiger van de Schrift bijvoorbeeld.

De volgende beweging van buiten naar binnen voltrekt zich in eenheid (iv)
als niet de duidende actor 'Ik' of het ego handelend optreedt maar mens - de
geest (cf. r70). Het gaat dan om een beweging naar de kern van de persoon en
juist deze verdieping of verinnerlijking is de bron voor de inspiratie voor het
daadwerkelijk ontsluieren van de geheimen van het boek Job.

De herhaalde beweging naar binnen suggereert een geestelijk groeiproces
waarin het initiele, op zelfbehoud gerichte egocentrisme overwonnen wordt.
Een (tweede) fase van overgave, waarbij afhankelijkheid en receptiviteit belang-
rijke trefwoorden zijn, en een min of meer afgedwongen gehoorzaamheid, leidt
tot een bepaalde berusting - met in het kielzog een zekere blikverruiming, als
een zicht op het heilshandelen van God het eigen lot van een zingevende con-
text voorziet. De slotfase is de fase van navolging, de overtreffende trap van de
overgave, als een vanuit de (eigen) kern op het wezenlijke (zoals de heilsgaven
van liefde, inzicht en innerlijke kracht) gerichte beweging naar buiten. Dit
groeiproces kan als een bekeringsmodel beschouwd worden. Bekering wordt in
dit model begrepen als een overgang van het centraal stellen van het individu
(egocentrisme; dysfoor) naar het centraal stellen van de persoon (altruYsme;
eufoor) van de mens. De omslag vindt plaats in het binnenste van de mens, zijn
mens - geest, en impliceert een beweging naar die kern, een beweging van
(oppervlakkig) weten en kunnen naar verinnerlijking en inzicht. De omslag
geeft aanleiding tot een beweging naar buiten, leidend naar een doorleefd weten
en kunnen.

2.2 Discursieve semantiek

1. FIGURATIVISATIE

Met het noemen van'Constantinopel' en'Apostolische Stoel' wordt Gregorius'
leefwereld in discours gezet. Het zijn verwijzingen naar de nieuwe en de oude
hoofdstad van het Romeinse Rijk. De ontmoeting van Gregorius en I«eander
wordt in het politieke centrum van het imperium gesitueerd. Gregorius zoekt,
in diplomatieke dienst van de kerk, steun bij de keizer voor de niet nader gecon-
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cretiseerde zorgelijke toestand van de kerk en Leander is er vanwege de religi-
euze spanningen bij de Wisigothen. De wereld kent niet alleen spanningen,
rampen en gevaren maar wordt ook getekend door vriendschap en idealen en
de wereld kent plaatsen van rust en bezinning. Binnen de veilige muren van het
klooster kan in alle rust de Schrift gelezen worden in een vroom streven het
woord van God te doorgronden.

Binnen deze in discours gezette leefwereld is Gregorius de enige sprekende
instantie. Ook in die zin is de opgeroepen wereld zijn wereld. Gregorius spreekt
vanuit de herinnering en vanuit die positie benoemt hij de leefwereld en de
gang van zaken en is hij degene die zorgt voor de duiding. De wereld van Gre-
gorius is als fguur ia Wereld het toneel en het decor van zijn levensgeschiedenis
(zie schema 2.1 voor een overzicht van de verschillende figuren). In deze opge-
roepen wereld refereren sporen als sedis apostolicae - Apostolische Stoel r14. fidei
( Wisigotharum)  - het geloof(van de Westgoten)  r15 en sterker nog conversionis
gratiam - de genade van de bekering r17, caelesti sum  desiderio - ik was door een
hemels verlangen ris of aeternitatis amore -liefde tot de eeuwigheidr20 aan een
figuur 2a Eeuwigheid. Ook deze figuur wordt beschreven vanuit Gregorius' in
de natuurlijke wereld gewortelde positie. Figuur 28 Eeuwigheid verbeeldt dat
er, zoals de uitdrukking het wil, meer is tussen hemel en aarde: er is zicht op
heelheid, soms gloort het transcendente te midden van de dagelijkse werkelijk-
heid. Met deze figuur refereert het discours aan religiositeit en spiritualiteit, aan
de katholieke kerk en aan Schrift en traditie. In figuur 3a Nautische metaforen
worden op verschillende momenten in het discours de beleving en duidingen
onder woorden gebracht. Dominant is het beeld van een schip en de zee.

In het discours rijgen de ervaringen van Gregorius zich aaneen en krijgen hun
plaats in de loop van een zoektocht. Het uit de herinnering vertellen, wordt een
verhaal van verdiepend inzicht en van rijping. Uiteindelijk wordt het evenwicht
tussen het streven van Gregorius en zijn onvermijdelijke plaats in de wereld
gevonden. Het discours presenteert zich als een zoektocht naar conversionis gra-
tiani - de genade van de bekeringr17, waarbij het verwerven van het object tegen-
gewerkt wordt door een hang naar de wereld. De passages over gevaarlijke stro-
men en vruchtbaarheidbrengende waterstromen maken invoelbaar hoe Grego-
rius de verschillende fases van de bekeringsgeschiedenis beleefde. In het relaas
van het discours wordt manifest dat er sprake was van een zekere spanning tus-
sen de plaats in de wereld (zowel letterlijk als figuurlijk, in de zin van maat-
schappelijke positie of levensgeluk) en het diepste streven van de persoon,
gericht op wat deze wereld transcendeert (cf. aeternitatis amore - de liefde tot de
eeuwigheid r20). De spanning zet het verhaal in beweging en zorgt voor een uit-
rafelen van de drie genoemde figuren, die zo sporen in het discours trekken.
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De spanning tussen de plaats in de wereld en het verlangen naar een ontsnap-
pen uit de wereld houdt Gregorius bezig (cf. et postquam caelesti sum desiderio

a#latus, saeculari habitu contegi meliuspumvi - en zelfs nadat ik door een kernels

verlangen was geinspireerd. meende ik dat het beter was me te kleden met het kleed
van de wereld r18-19) en, als de wereld hem helemaal in zijn greep krijgt, blijkt
hij die spanning niet uit te kunnen houden. Ten einde raad vlucht Gregorius uit
het dilemma waar hij zich voor geplaatst ziet. Uit de drukke en opslorpende
wereld vlucht hij letterlijk naar de rust van figuur ib Klooster. Deze figuurver-
beeldt een speciale plaats in de ruimte van de wereld, waar de Eeuwigheid als
het ware voor het grijpen ligt. Maar, becommentarieert het discours rnet de
wijsheid van achteraf, het klooster was verre van de veilige haven waar Grego-
rius dacht te kunnen afmeren. Ook daar werd hij de speelbal van de storm waar
hij voor weggerend was (figuur 3b Schip in vliegende storm cf. r27-29). Want,
hoe afgeschermd en geheiligd de plaats van het klooster ook is, het blijft in de
wereld gelokaliseerd en daarmee onderdeel van die wereld. De door mensen

gemaakte afzondering is, zoals alles wat door mensenhanden gemaakt is, kwets-
baar. Niet onbelangrijk, het is de kerk die dit zo indringend duidelijk maakt, cf.
sub Ecdesiae colore - onder het banier van de kerk 04·

De ervaring die Gregorius opdoet is dat hij zelf de rust, die de plek herbergt,
niet voldoende heeft vastgehouden. Ddt de plek door de wetten van de wereld
geregeerd wordt, wil dus niet alles zeggen. Met figuur 21) Einde wordt duidelijk
dat wat de wereld (en het leven) zo gevaarlijk maakt, uiteindelijk onderdeel
vormt van een hoger plan. En, zo wordt in het discours ontdekt, alleen daarom
al verdient de wereld het niet om uit weg te vluchten. Dit inzicht maakt het Gre-
gorius mogelijk om te gaan met de verantwoordelijkheid en betrokkenheid
waar hij voor wegvluchtte.

Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een andere kijk op het klooster: figUUriC
Lid van de kloostergemeenschap, situeert Gregorius aan het hof, waar hij vol is
van zijn beslommeringen en verantwoordelijkheden en getuige is van het dage-
lijks leven van een gemeenschap van monniken die blijkbaar w61 de nist kun-
nen vasthouden. Die rust werkt weldadig. Figuur 3c Verankerd schip, verduide-
lijkt dit door Gregorius te vergelijken met een schip op hoge zee en het op
afstand meebeleven van het monastieke leven van zijn medebroeders, als het
anker waarmee hij aan de veilige oever van het kloosterleven verbonden is (r46-
55)· Het discours vertelt dat de broeders Gregorius uit liefde gevolgd zijn (cf.
caritate  secuti  sunt - uit liefde  gevolgdzijnr46). Opvallend is wel dat het discours
het heeft over inter eos mmen - onder hen evenwel r53: inter duidt erop dat Gre-
gorius zich weliswaar laaft aan het monastieke leven van zijn medebroeders,
maar dat de relatie niet per se wederkerig is. Maar er is hoop. Zoals de wereld
geregeerd wordt door een hogere macht, zo ziet Gregorius ook in zijn eigen
leven een hogere macht aan het werk, cf. Quod divina factum dispensatione con-
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spicio - ik beschouw dat als een door God geregelde gang van zaken r46-47· Het
studiosae lectionis - toegewijde lezen r54 lijkt een voorproefje van het nog steeds
gezochte heil van de genade. Zowel deze schriftlezing als de kennis van het han-
delen van de voorzienigheid zijn sporen van figuur 2C Heilservaringen.

Zoals de eigen ontevredenheid over het alsmaar uitstellen in een eerder sta-
dium als katalysator werkte, zo functioneren nu de door Leander geYnstigeerde
dubbele verzoeken van de broeders aan Gregorius als gangmaker. Blijkbaar
behelst het leven in een klooster meer dan het meemaken van het leven van bij-
belstudie en gebed. De broeders spreken Gregorius aan als hun medebroeder,
ook zij vragen vertroosting (figuur id Aangesproken lid van een kloosterge-
meenschap). Dit leidt tot een heuse crisis waardoor Gregorius verandert van
een zoeker'in de wereld' in een zoeker'in zichzelf: Figuur 2d Heilsbeelden ver-
beeldt hoe Gregorius niet in de diepte stort die hij ineens voor zich zag opdoe-
men. De zekerheid dat wat uit liefde gevraagd wordt niet onmogelijk kan zijn,
omdat de gave van liefde nu eenmaal niet anders dan van God zelf afkomstig is
(r68-72),en bijbelse voorbeelden van Gods heilshandelen (r74-77), geven Gre-
gorius de kracht om op de verzoeken in te gaan en zich niet alleen voor zijn
medebroeders open te stellen. Ook hier speelt water weer een rol. Figuur 3d
Bron en waterleiding verbeeldt hoe Gregorius in zichzelf de kracht en ook de
kennis en wijsheid ontdekt om Gods woord te duiden. Figuur le Schriftuitleg-

ger maakt duidelijk dat Gregorius daadwerkelijk deel uit maakt van de kloos-
ter- lees: broedergemeenschap, in een wederkerige relatie dus. Hij ontvangt niet
langer slechts vertroosting door het gebedsleven en de schriftlezing te aan-
schouwen, maar hij biedt ook vertroosting door mee te lezen en hardop te
mediteren over de tekst. Daar draait het blijkbaar om, om de schriftuitleg als

inspiratiebron en richtsnoer voor het gemeenschappelijke leven. Voor ieders

leven. Het water krijgt dan het laatste woord. Figuur 3e Meanderende rivier ver-
beeldt hoe de schriftuitlegger te werk gaat. Gregorius is dan naar believen, en
zoals het Woord van God hem ingeeft, snel of langzaam stromend water en niet

langer het scheepje dat bedreigd wordt door de kracht van het water.

Zoals Gregorius' herinnering in discours gebracht wordt, is de centrale span-
ning van het vertelde verhaal over het leven van Gregorius die tussen de plaats
in de wereld van de mens en diens persoonlijke streven. Meer concreet de span-
ning tussen ambten, het verantwoordelijkheidsgevoel voor (de noden van) de
wereld, en idealen, de liefde voor de eeuwigheid. Als de ongedurige en ontevre-
den geraakte zoeker concreet aangesproken wordt door zijn medebroeders,
overkomt hem de louterende crisis (figuur id Aangesproken kloosterling). De
crisis maakt de weg vrij voor het vinden van het gezochte antwoord. Het dis-
cours vertelt het verhaal als een geschiedenis van verdiepend inzicht. Gaande-

weg vallen de stukjes van de puzzel op hun plaats. In die zin kan de figurativi-
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MEMORIA

Ia. Wereld 3a. Nautische metaforen 2a. Eeuwigheid
voor denken en voelen

.'
carriere 'schipbreuk'                                      'verlangen naar de hemel'

tb. Klooster 3b. Schip in storm 2b. Besefvan 'Einde'
Ic.  Lid van klooster- 3c. Verankerd schip ic.Heilservaringen

gemeenschap
Id. Aangesproken lid van 3d. Bron & waterleiding id. Heilsbeelden

kloostergemeenschap
Ie. Schriftuitlegger 3e, Meanderende rivier 2e. Heilswoorden

LEVENSTOCHT NAUTIEK SPIRITUALITEIT

Schema 2.1 Overzicht van de figurativisatie. In het discours wordt vanuit de
herinnering verslag gedaan over de gebeurtenissen. De gebeurtenissen worden in gang
gezet als het leven en werken in de wereld (figuur la) geconfronteerd wordt met het
verlangen naar de hemel (figuur 2a), wat uitloopt op 'de schipbreuk van dit leven'
(figuur 3a). Vanaf dit punt ontvouwen de verschillende jiguren zich (vandaar de
uitsplitsing in b t/m e). Als zodanig vormen de figuren een drietal jiguratieve

trajecten: Levenstocht, Metaforen voor denken en voelen en Spiritualiteit.

satie van het discours vergeleken worden met rijgen van een kralenketting. Drie
kettingen in feite.

Allereerst is er het figuratieve traject van de Levenstocht die gesitueerd is in
de wereld (figuren 1): een tocht die in letterlijke zin begint en eindigt als een
tocht in een overdrachtelijke betekenis. Het traject toont een spanningsveld
van bewegen en bewogen worden, waarbij er in het begin sprake is van werke-
lijke bewegingen (zowel in fysieke als in overdrachtelijke zin) en tegen het eind
van het discours van bewegingen in het innerlijk (figuren ib tot en met ie). Deze
levenstocht wordt van persoonlijk commentaar voorzien in het traject Nautiek
(de figuren 3 Nautische metaforen). Het zijn de verhalen over gevaarlijke stor-
men en vruchtbaarheidbrengende waterstromen. In eerste instantie richt het
water zich op, of beter: tegen, Gregorius. Hij is het schip dat bedreigd wordt
door de stormen op zee, zelfs als het schip in de veilige haven ligt. Tegen het eind
van het discours identificeert Gregorius zich met het water, of met de bron van
het stromende water. Tenslotte is er de voedingsbodem van de levenstocht, de
reden waarom Gregorius worstelde met zijn plaats in de wereld, de grond die
hem in beweging zette en het terrein waar hij meer en meer vertrouwd mee
raakt: het traject van de Spiritualiteit (figuren 2). Ook dit traject vertoont een
ontwikkeling. Het discours suggereert dat niet het eigen zoeken maar het afge-
dwongen lezen en becommentarieren van Job bewerkt wat Gregorius zocht: een
realisatie van de genade van de bekering en een beleving van de liefde tot de eeu-
wigheid. In dit traject is sprake van een ontwikkeling van een objectief naar een
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subjectief heilsverstaan, wat begrepen kan worden als een (impliciete) erken-

ning van de transcendente realiteit van God en zijn heilshandelen.

ii. THEMATISATIE

In de beschrijving van de thematiek wordt het in de figuren opgeroepen beeld
van de werkelijkheid van het discours aangescherpt en toegespitst. Een eerste

vraag is waarom deze figuren in discours gezet zijn. Vervolgens kan beschreven
worden wat er in de trajecten gaande is. In het discours wordt een episode uit

de levensgeschiedenis van Gregorius in herinnering gebracht. Gregorius ver-
haalt over zijn wel en wee gedurende zijn bekeringsgeschiedenis en dat is het
verhaal van het overwinnen van een gevoel van ontevredenheid en het verhaal
van (het leren omgaan met) gedrevenheid. Zoals de herinnering het discours in

beweging zet, wordt Gregorius door zijn gedrevenheid in beweging gezet. Een
dubbele gedrevenheid overigens: zowel voor de wereld, waarvan hij het kleed

draagt, als voor de eeuwigheid, waar hij door geinspireerd is geraakt en waar hij
naar verlangt. De eeuwigheid fungeert dan als lonkend perspectief en als heil-
zaariteken in de werkelijkheid van alledag.

In algemene zin roepen de figuratieve trajecten 1 Levenstocht en 2 Spiritua-
liteit opposities op als: tijdelijkheid vs. eeuwigheid; burgerlijke verantwoorde-

lijkheid vs. persoonlijke gedrevenheid; realiteit vs. ideaal; plaats van leven vs.
ruimte van verlangen; vergankelijkheid vs. bestendigheid.

In traject 1 Levenstocht gaat het om twee aan specifieke levenswijzen gerela-
teerde ruimtes. Zo is er de wereld van het leven van alle dag in het Romeinse
Rijk, met als centrum het paleis in de hoofdstad van het rijk. In deze grote ruim-
te zijn, als eilanden van rust, afgebakende ruimtes voor het religieuze leven: de

(ommuurde) 1<loosters. In de tijd dat hij vervuld raakte door de wens naar de
hemel, ging Gregorius nog gekleed in saeculari habitu - het kleed van de wereld

r18-19 door het leven. Het kleed verwijst naar een op de wereld georienteerde

levensstijl en lijkt verbonden met een bepaalde verantwoordelijkheid voor en
in de wereld. Het kleed, aldus het discours, werkt op den duur verstikkend en
tijdens zijn vlucht naar het klooster werpt Gregorius het af, in de ijdele hoop
dat de kloostermuren hem wel zullen beschermen en in staat stellen zijn wens
naar de hemel te vervullen. Maar de noden van en verantwoordelijkheden voor
de wereld laten zich door kloostermuren niet tegenhouden. Sterker nog, het
'kleed van de kerk', maakt de situatie pregnanter en zet de opposities op scherp.
Langzaam wordt in het discours onthuld dat uiteindelijk niet de levenswijze of
de levensstaat van belang is voor het verkrijgen van de gezochte genade (waar-
bij opvalt dat de levenswijze sterk gekoppeld wordt aan een specifieke ruimte),
maar de levensinstelling.

Traject 2 Spiritualiteit thematiseert de complexe relatie van de mens met de
religieuze wereld. Een niet-wereld, gesitueerd in de hemel boven de wereld
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waarin we leven en tegelijkertijd een in de wereld reele aanwezigheid. Het gaat
om een eschatologische gave van Godswege. Het geschenk wordt dan ook nooit
in letterlijke zin realiteit of bezit en al helemaal niet als de mens niet actief mee-
werkt aan de genade door keuzes uit te stellen en in de dagelijkse, verstikkende
routine te blijven steken. Zoals de hemel de wereld transcendeert, zo verheft de
wens naar het eeuwige, naar heelheid, de mens boven de concrete leefomstan-
digheden: de mens is wezenlijk vrij om op het in zijn innerlijk herkende aan-
bod van Godswege in te gaan.

In de loop van het discours wordt die bepaalde objectiviteit verder ingevuld
door het invoegen van een eschatologische perspectief op de wereld. Dit eerste
moment van verworven inzicht, werpt een nieuw licht op de dingen van de
wereld en vervolgens licht dan het genadevolle in de wereld op. Hierdoor krijgt
de betrokkenheid van de mens met de wereld een nieuwe betekenis en een nieu-
we impuls. Zo blijken de noden van de wereld, die Gregorius in hun ban hou-
den, tekenen van het door God gewilde Einde te zijn. Er is dus geen sprake van
blind geweld. De rampen en verwikkelingen hebben een zekere zin en daarmee
wordt ook de betrokkenheid noodzakelijk (cf. 09-42).Een tweede moment van
inzicht wordt gevormd door de herkenning van Gods hand in het verloop van
het eigen leven: quod divina factum dispensatione conspicio - ik beschouw datals
een door God geregelde gang van zaken r46-47· Hier klinkt een zekere acceptatie
door van de realiteit zoals die nu eenmaal is. De band met God en het lezen van
de bijbel, wat op zich al objectiveringen zijn van de transcendente en ongrijp-
bare religieuze realiteit, vormen niet alleen een bron van troost maar ook van
kracht. Een derde moment van inzicht opent Gregorius de ogen voor het goe-

de: achter de in eerste instantie zo verfoeide daad van de broeders (cf. importu-
na mepetitione compellerent - mij met het ongepaste verzoek aan te spreken r57)
k6n niets anders dan liefde schuilen en leerde de Schrift niet hoe God mensen
kracht gaf het goede te doen, Waarna Gregorius als het ware zijn genadegave
realiseert door Job voor zijn broeders uit te gaan leggen, cf. aridimtem meam ad
indagandum fontem tantae profunditatis excimvi - heb ik mun dorheid tot leven

gebracht door een bron van zulk een diepte op te sporen r80-81.

De ontevredenheid van displicebat- (waO me ontevreden maakte 06-17 aan
het begin van het door Gregorius beleefde proces, is gerelateerd aan de spanning
tussen de band met de wereld en de wens naar de hemel. De relaties met wereld
en hemel zijn niet te combineren en lijken elkaar op te heffen. Het discours zet
dan voor het eerst de beelden van schip, zee en storm als metafoor voor het
leven in om dit te verduidelijken. Het toch wat stoere reddingsverhaal ex huius
vitae naufragio nudus evasi - ontsnapte ik naakt aan de schipbreuk van dit leven
r27 wordt in de tekst al van tevoren, in de werkvertaling vrijwel onmiddellijk na
de redding, onderuit gehaald doorhetfrusta tunccredidi-zoalsiktoen tevergeefs
geloofde r26-27. Na de frustrerende onvrede en het ongeduld beschrijft Grego-
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rius zich in het discours als naicef (cf. incaute - onbehoedzaam r28). De vlucht
naar het klooster was goed doordacht en eenmaalin het klooster dacht hij gered
te zijn. Achteraf beschrijft hij zichzelf als een onbehoedzaam vastgebonden
schip, dat, haven of geen haven, vanzelfsprekend bedreigd wordt door de woes-
te storm die gewoon doorraast (r27-31)

Het wordt anders als Gregorius op afstand meeleeft met het ritme van het
monastieke leven van zijn broeders. Aan de wereldse beslommeringen en zijn
diplomatieke taken kan hij zich niet onttrekken maar het monastieke leven fun-

geert als een anker, waardoor het schip nog slechts schommelt, zij het heftig en
onophoudelijk (cf. r 7-49 en zeker ook r51-55)· Bij deze situatie kan Gregorius

zich neerleggen, cf. quod divinafactum dispensatione conspicio - ik beschouw dat
als een door God geregelde gang van zaken r46-47· Hij berust in zijn situatie en

put kracht uit het feit dat hij kan schuilen bij anderen die zijn ideaal wel blijken
te realiseren (r49-55)·

De verzoeken van zijn broeders doorbreken dit passieve accepteren. Uitein-
delijk vindt Gregorius de woorden om de diepe geheimen van Job te verklaren.
De nautische metafoor verandert van karakter: Gregorius beschrijft zichzelf
niet langer als schip op het water maar als waterdrager, als medium voor de
stroom van woorden die stromen uit de diep in zichzelf verborgen bron. Hier-
door wordt hij vruchtbaar. De berusting is doorbroken. De nautische metafoor
komt tegen het eind van het discours nog een keer terug in het beeld van de
meanderende rivier, metafoor voor het optreden van de schriftuitlegger (r108-
117). Opvallend is dan dat Gregorius zelf (minstens de bron van) dat autonoom
stromende water is. Voortaan maakt hij de golven.

Het water in het, de gang van zaken in het discours duidende, traject Nautiek
beweegt: stormend, golvend, wellend, stromend - al is er een groot verschil tus-
sen het zee- en rivierwater aan respectievelijk het begin en het einde van het dis-
cours. De woeste baren van de zee bleken zelfs in een veilige haven nog levens-

bedreigend. In tegenstelling tot de chaotische en oncontroleerbare bewegingen
van het zoute zeewater zijn de stromen en golven van het zoete rivierwater, die
staan voor het Woord en de uitleg ervan, dorstlessend en levengevend. Dit tra-
ject geeft niet alleen de waaier van emoties weer maar illustreert ook de dyna-
miek van het leven zelf.

De thematiek van het traject Levenstocht laat zich beschrijven als een gees-
telijke groeiproces van verinnerlijking, waarbij de vlucht uit de wereld tegen-
over de inkering in zichzelf wordt geplaatst. Het eigenstandige willen van het
subject van handelen transformeert tot een zich overgeven aan, wat tot'vrucht-
baar' handelen leidt. Het zoeken in de wereld (eenheid i - ii b) is in eerste instan-

tie gericht op het subject, gericht op zelfbehoud en wordt uiteindelijk gedragen
door de ambitie in en voor de wereld. De kracht van het zelfbehoud is sterker
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dan het zich geYnspireerd weten. In de zoektocht komt het subject niet los van
zijn ego, de actor Ik die het beter meent te weten en uiteindelijk niets meer weet
te bedenken dan te vluchten voor de realiteit waar hij in verstrikt is geraakt.

Na de vlucht komt hij in de kerkelijke wereld. De vlucht geeft Gregorius de
ervaring dat er geen sprake is van een veilige, afgescheiden ruimte in de wereld.
De worsteling met het waardeobject komt niet tot een einde maar begint een
nieuwe fase. Er is sprake van een machteloos subject (cf. incaute - onbehoed-
zaam r28) en, omdat er feitelijk sprake is van een mdeten gehoorzamen, een
boven het subject gestelde objectiviteit, van een heteronomie. Het autonome,
ambitieuze en beter menen te weten Ik, ontwikkelt zich naar een heteronoom,
in verstrikt Zelf. Dit Zelf verwerft in de loop van de tijd inzichten die leiden tot
een soort van acceptatie, wat weer leidt tot een vertroosting voor de Ik. De ont-
wikkeling van de actor Zelfblijkt vruchtbare bodem, in ieder geval vruchtbaar-
der dan de weg van de actor Ik.

In de slotfase van het discours is er sprake van een in de (inter)menselijke
wereld zoeken naar heil, een op verworven inzichten en ervaringen gebaseerd
doorleefd zoeken. Gregorius voegt zich in de stroming van de heilsgeschiedenis
en wendt zich tot God (de Schenker van gaven) en de broeders (die hem, Gre-
gorius, uit liefde gevolgd zijn). Uit de toewending komt een beweging naar
voren tot stand, die wordt gedragen door de kracht van de liefde en bestaat uit
een mengeling van een willen en moeten, nu z6nder negatieve connotaties. Na
autonomie en heteronomie volgt de theonomie.

De thematiek van het traject Spiritualiteit formuleert het transcendente
karakter van conversionis gratiam - de genade van de bekering i7, caelesti deside-
rio - een verlangen naar de hemelr18 en aeternitatis amore - de liejile van de eeu-
wigheid r20. Het klooster blijkt niet de garantie voor de contemplatieve rust en
het bevredigen van het godsverlangen. Het gaat er veeleer om het Goddelijk
heilshandelen in de wereld en door mensen te zien en te erkennen en daar ver-
volgens in mee te gaan.

Het discours toont zich als een authentiek beleefd leerproces. In zijn kern is
de thematische isotopie te beschrijven als het proces van geestelijke volwassen-
wording van Gregorius. Zoals de graankorrel die eerst moet sterven, themati-
seert het discours de transformatie van /zelfbehoud/ via /gehoorzamen/ of
/overgave/ naar /navolgen/, van /vastgehouden worden/ naar /vrij zijn/.

De met de thematische isotopie beschreven ontwikkeling doorbreekt de im-
passe tussen de betrokkenheid bij de noden van de wereld en de diepgevoelde
hang naar spiritualiteit. Als Gregorius dichter bij zichzelf komt, ontdekt hij zijn
bron ten leven en dan kan hij zich vanuit die spirituele inspiratiebron inzetten
en vruchtbaar voor de wereld worden, zOnder dat de gevaren van de curis - de
zorgen r41-42 hem nog kunnen bedreigen. De keer naar binnen bewerkt een in-

nerlijke rust en een uiterlijke harmonie. Dan is Gregorius'in' maar niet'van' de
wereld.
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3. sEMIO-NARRATIEVE STRUCTUREN VAN HET
OPPERVLAKTENIVEAU

Op het niveau van de narratieve structuren wordt de bedding van de discursie-
ve structuren en de thematische isotopie in kaart gebracht. Het beschrijven van
de semio-narratieve structuren is een stap in de richting van het formuleren van
een leeshypothese in paragraaf 4 van dit hoofdstuk. De beschrijving van de dis-
cursivisatie leverde evenwel al een vruchtbare aanzet voor het formuleren van
de leeshypothese op. Toen is vastgesteld dat het /doen geloven/ of het /doen
weten/ van het discours betrekking lijkt te hebben op een door Gregorius door-
gemaakte ontwikkeling van /zelfbehoud/ naar /navolgen/. Het betreft een
groei- en rijpingsproces, een proces van geestelijke volwassenwording, met als
beginpunt een staat van autonomie, die omslaat in het tegendeel van de hete-
ronomie en uitmondt in een staat van theonomie, als Gregorius zich op God
richt. Het beginpunt van deze ontwikkeling ligt daar waar het waardeobject
'genade van de bekering' zich voor het eerst tegenover het waardeobject 'zorg
voor de wereld' plaatst en het omdoopt tot een (anti) waardeobject'zorgen van
de wereld: In het discours wordt over deze gang van zaken verhaald; het is een
gang van zaken die zich kenmerkt door de nodige onrust en commotie, die uit-
eindelijk overwonnen wordt met het verwerven van het waardobject 'genade
van de bekering' op het moment repente - plotseling r68 van het opzien uit de
diepte van de ziel naar de Schenker van gaven. Dan is ook de initiele'ontevre-
denheid' verleden tijd. Deze dysfore sanctie vormt het startpunt voor een nade-
re verkenning van de narratieve structuren van het oppervlakteniveau. In para-
graaf 3.2 wordt de verkenning voortgezet met een beschrijving van de narrati-
viteit vanuit het gezichtspunt van de narratieve programma's en de in het spel
zijnde waarden.

3.1 Verkenning van de narratieve structuren

De ontevredenheid van quod mihi de me displicebat - alles wat me over mezelf
ontevreden maakte r16-17 is een belangrijke blikvanger en roept een oppositie
op tussen'ontevredenheid' en'tevredenheid' waarbij het gaat om de waardering
van de positie van het subject van handelen als individu in de wereld. In feite
worden dan de mogelijke uitkomsten van het groeiproces in kaart gebracht. De
gemanifesteerde dysfore sanctie heeft van doen met een in de greep van de
wereld zijn. Zo halverwege de gang van zaken waar het discours betrekking op
heeft geldt dat, ondanks het verlangen naar de genade van de bekering en
ondanks de vlucht uit de wereld, het verlangen nog niet vervuld is en Gregorius
(wederom) in de greep van de wereld is (cf. constringerent - ik werd vastgehou-
den r14)· Wat het oordeel aan het eind van de beschreven gang van zaken is,
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wordt niet expliciet vermeld, maar vermoed kan worden dat het oordeel posi-
tief is en de ontevredenheid voorbij is.

Autonomie heeft betrekking op de modaliteit van het /kunnen handelen/ en
behelst zowel de vrijheid van een /kunnen handelen/ als een /kunnen niet han-
delen/.  Distuli - ik  heb  uitgesteld r18 en  melius  putavi - meende ik dat  het beter
was rig duiden op de laatst genoemde modaliteit. Beide performanties leiden
tot een toenemen van de kennis omtrent het waardeobject (cf. aperiebatur mihi
iam de aeternimtis amore quid quaererem - het werd me toen al onthuld wcit ik
aangaande de liefde tot de eeuwigheid moest zoeken r19-20) en tot de vaststelling
dat het alsmaar uitstellen feitelijk een teken van onmacht is, een /niet kunnen
niet handelen/, omdat inolita me consuetudo devinxerat, ne exteriorem cultum
mumrem - de vastgegroeide gewoonte had me zo omwonden, dat ik mijn uiterlij-
ke levenswijze niet kon veranderen r20-21. Het discours formuleert met adhucme
cogeret animus praesenti mundo quasi specie tenus deservire - (toen) dwong de
ziel me de huidige wereld ijverig te dienen alsofin schijn r22, een poging de auto-
nomie te handhaven. Tevergeefs, blijkt uit coeperunt contra me ex eiusdem mun-
di cura succrescere, itt in eo iam non specie, sed, quod est gravius, mente retinerer

- (toen) begonnen vele dingen vanuit de zorg van dezelfde wereld me boven het
hoofd tegroeien, zodat ik in de wereld niet meer in schijn, maar, wat erger is, in de
geest werd vastgehouden r24-25· De tegenzet van het subject van handelen heeft
een averechts effect, het'in de geest vastgehouden worden' formuleert een /niet
kunnen niet handelen/; wat in feite een /moeten handelen/ is omdat Gregorius
zich niet aan de greep van de wereld kan onttrekken (zie schema 2.2).

inschijn dienen' 'uitstellen'B 'beter menen (te weten)'
vrijheid onafhankelijkheid

/ kunnen handelen / / kunnen niet handelen /

1_-_-1

B

-B -A

/ niet kunnen niet handelen / / niet kunnen handelen /
gehoorzaamheid onmacht

'(veronderstelde) gehoorzoamheid 'vastgehouden worden
aan deziel' door de wereld'

Schema 2.2 Logisch vierkant met de modaliteit van het kunnen handelen. Op de as

van het /(niet) kunnen handelen# wordt gestreefd naar een conjunctiemet het
waardeobject'de genade van de bekering'; op de as van het /(niet) kunnen niet
handelen / naar een disjunctie met het waardeobject. De as van het / kunnen (niet)
handelen / tekent de staat van autonomie, de as / niet kunnen (niet) handelen / die
van haar tegendeel.
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De climax van het handelen vanuit een staat van autonomie is de'weloverwo-
gen vlucht'. De verwachtingen die tot de vlucht aanzetten, bleken te berusten op
een vergeefs geloven, want repente me sub praetextit ecclesiastici ordinis in cau-
sarum saecularium pelago repperi - plotseling bevond ik me, onder het voorwend-
sel van de kerkelijke wijding, op de hoge zee van de wereldlijke zaken r29-31. Het
hernieuwde /(kunnen) handelen/ loopt uit op de onmacht het met de vlucht
verworven waardeobject (i.c. de kloosterlijke rust, een verbijzondering van 'de
genade van de bekering') vast te houden.

Het mislukken van de vlucht heeft verstrekkende gevolgen. De beleving van
de voltrokken performantie moet herzien worden: de waarde-investering'wel-
overwogen' in de handeling van het vluchten, wordt achteraf vervangen door
een investering van'onbehoedzaamheid'. Met de vlucht wordt definitief de staat
van de heteronomie bereikt. Verder houdt de verandering van lokaliteit (van
wereld naar klooster en naar het hof) een verandering van modaliteit in: een
/moeten handelen/ zoals in het aanvaarden van ambten onder de dwang van
oboedientiae virtus-dedeugd van degehoorzaamheidr 3-34 en het /moeten niet

handelen/ in si inulte liceat, iterum fugiendo deflectatur - als het ongestraft zou
mogen, zou ik opnieuw door een vlucht (het ambt) willen ontwijken 05 (zie sche-
ma 2.3)·

'aanvaarden van ambten' 'niet vluchten voor verantwoordelijkheden'
voorschrift verbod

/ moeten handelen / / moeten niet handelen /

-8 -A

/ niet moeten niet handelen / / niet moeten handelen /
toestemming keuzemogelijkheid

Schema 2.3 Logisch vierkant van de modaliteit van het moeten handelen.

De staat van heteronomie kan gezien worden als een expliciteren van de ont-
kenning van de autonomie: de (feitelijk negatief) actieve modaliteit /niet kun-
nen (niet) handelen/ van'gehoorzaamheid' en 'onmacht', wordt omgezet in de
passieve modaliteiten /moeten handelen/ (de positie'voorschrift') en /moeten
niet handelen/ ('verbod'). Het autonome subject van handelen verliest zijn
handelingsbekwaamheid en wordt het subject dat door de instantie achter het
opleggen van voorschriften en verboden verbonden wordt met het door die
instantie gekozen waardeobject. Daarmee lijkt de situatie bereikt te zijn waar
displicebat - (wat) me ontevreden maakte r16 aan herinnert. Gregorius is met
zijn vlucht naar het klooster terecht gekomen in de invloedssfeer van de kerk
(cf. de invioed van Ecclesiae colore - de banier van de kerkr34), een invloedssfeer
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waarin hij zelf geen grip meer heeft op de gang van zaken: de kerk is bij mach-
te hem vast te houden op een afgedwongen positie (cf. constringerent - ik werd
vastgehouden r14). De'ontevredenheid' krijgt extra relief als geconstateerd moet
worden dat deze situatie eigenlijk niet verschilt van de situatie waar Gregorius,
toen hij in lijf en geest aan de zorgen van de wereld gebonden was, uit weg-
vluchtte.

Het discours maakt vervolgens een pas op de plaats. Bij de bespreking van de
discursieve structuren is de eenheid 07-55 getypeerd als een reflectie op de we-

reld. De dysfore sanctie van het durius tolero - verdraag ik met des te meer moei-
ter38 wordt genuanceerd doordat het subject Gregorius zich eerst in zijn lot en-
gageert met Leander, cf. ipsi nos- zel  wijr40-41, en vervolgens in het naderen-
de Einde een destinator of minstens subject van handelen Achter het gedeelde
lot erkent. Immers quia enim mundi iam tempora malis crebrescentibus termino
adpropinquante turbata sunt, ipsi nos, qui interius mysteriis deservire credimur,
curis exterioribus implicamur - omdat door het ophanden Zijn van het Einde van

de wereld de tijden alin verwarring worden gebracht door het zich verspreiden van
het kwaad, wij zelf, aan wie toevertrouwd wordt zich innerlijk te wijden aan de
mysterien, verwikkeld worden in de uiterlijke zorgen 09-42. Het discours formu-
leert daarmee een objectieve grond voor de door Gregorius ervaren ondraaglij-
ke betrokkenheid op de wereld. In de tegenstelling tussen credimur en implica-
mur uit de zojuist geciteerde passage, wordt een oppositie tussen een subjectie-
ve, menselijke realiteitsverwachting en een concrete realiteit gesuggereerd; een
verwachtingsvol, subjectief /geloven/ van clerici als Gregorius,gericht op hoe de
roeping idealiter zou moeten zijn, en een /weten/ dat de werkelijkheid van alle-
dag een andere invulling van (maar ook andere opdracht aan) het geestelijke le-
ven geeft. Zo wordt een toon van euforie aan de dysfore sanctie over de verwik-
keldheid met de wereld toegevoegd: het m6et zo zijn. Dit moeten impliceert een
'kunnen:

In de bezinning op de ontstane situatie, ontwaart Gregorius wittinten tus-
sen al het zwart. In de formulering van de dysfore sanctie al bijvoorbeeld, omdat
het'met des te meer moeite dragen' afhankelijk is van de mate waarin Gregori-
us geen tegenwicht kan vinden voor de druk van het ambt. Verder kan gewezen
worden op sacri ordinis pondus acciperem, quatenus in terreno palatio licentius
excubarem - ik accepteerde het gewicht van de heilige wijding, waardoor ik met
meer gezag zou kunnen waken in het aards paleis 43-45, waar met licentius een
zekere vrijheid van handelen gesuggereerd wordt in een situatie van een opge-
legd /moeten handelen/.

Een tweede element van de bezinning op de ontstane situatie is de opmer-
king dat juist in het hol van de leeuw, Gregorius niet alleen is: ubi me scilicet
multi ex monasterio fmtres mei germana vincti caritate secuti sunt - verbeeld je,
daarheen zijn namelijk veel van mijn broeders uit het klooster, verbonden door lief-
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de, me gevolgd r45-46. Over deze situatie (een leefsituatie die later verder inge-
vuld wordt met illorum consortiu„i ( . . . ) tutissimi portus sinum - naar hun leef
gemeenschap, (als het ware) een bocht van een veilige haven r5o) wordt de eufo-
re sanctie quod divina factum dispensatione conspicio - ik beschou,v dat als een
door God geregelde gang van zaken r46-47 uitgesproken, waarmee God als des-
tinator van de performanties van de subjecten van handelen'oprechte liefde' en,
in wezen ook,'Einde' erkend wordt.

Er is een belangrijke omslag bereikt, want op de golven van zijn besognes
wordt Gregorius niet langer vastgehouden door de wereld maar door het voor-
beeldige monastieke leven van de broeders. Gregorius pendelt als het ware tus-
sen de positie van het terre,10 palatio - in het aards paleis r44 gelokaliseerde
/moeten handelen/, waarbij het gaat om de met zijn ambt verbonden verant-
woordelijkheid in de wereld enerziids en het te midden van de leefgemeenschap
van de broeders /niet moeten handelen/ in de vorm van het vertroosting bren-
gende gezamenlijke lezen van de Schrift anderzijds, cf. inter eos tamen per stu-
diosae lectionis alloquium cotidianae me aspiratio compunctionis animabat - in
hun midden veroorzaakte de dagelijkse bezielende inkeer in mezelf door het toege-
wijde lezen mij vertroosting r53-55· In die zin is er een evenwicht bereikt, een
wankel evenwicht weliswaar, maar meer lijkt niet haalbaar. Een beweging naar
de positie van het /niet moeten niet handelen/, de positie van het ontsnappen
aan het werken in de wereld, is immers niet mogelijk door het verbod te vluch-
ten voor de verantwoordelijkheden (het /moeten niet handelen/). Zie schema
2.4· Overigens blijkt uit dit schema dat het pendelen tussen de posities van het
/moeten handelen/ en /niet moeten handelen/ logisch gesproken onmogelijk is,
tussen beide posities bestaat immers een relatie van contradictie. Het bereikte
eindpunt, voorzien van de eufore sanctie van Gods voorzienigheid, zal dus niet
het definitieve eindpunt zijn.

'golven van de handelingen 'niet vluchten voor
van de wereld' verantwoordelijkheden'

'aanvaarden van ambten'
voorschrift verbod

/ moeten handelen / / moeten niet handelen /
A                                B

-B -A

/ niet moeten niet handelen / / niet moeten handelen /
toestemming keuzemogelijkheid

'haven van de leefgemeenschap'
'vertroosting van schriftlezing'

Schema 2.4 Logisch vierkant van de modaliteit van het moeten handelen.
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Met tunceisdem»tribus etiam cogente teplacuit, sicut ipse meministi, ut librum
beati lob exponere importime me petitione compellerent - toen echter behaagde

het op jouw aandringen diezelfde broeders, zoals je je herinnert, mij met het onge-
pasteverzoek aan te spreken om het boek Job uit te leggenr55-57 krijgt het discours
een wending naar een definitief eind- en rustpunt. Het (dubbele) verzoek van
de broeders heeft een tweeledige uitwerking. Enerzijds ervaart Gregorius het
hem voorgestelde project het boek Job uit te leggen als, opnieuw, een zware

opdracht. Alsof in de ruimte van het /niet moeten handelen/ een /moeten han-
delen/ binnendringt, waardoor de taak die hij toch al'met moeite draagt' hem
te veel wordt, cf. lassatusque succubui - afgemat bezweek ik r68. Het discours for-
muleert hier een sanctie die verder gaat dan het ontbreken van de nodige com-
petentie (/niet kunnen handelen/; cf. cunctatione - twijfel r70 en desperavi - ik

wanhoopte r73); het gaat eerder om een 'onmogelijkheid' of een /niet kunnen
zijn/. Waarmee het failliet van het performatieve traject van al het (moeten of
kunnen) handelen van Gregorius uitgesproken wordt (zie schema 2.5)·

MOGELIJKHEID CONTINGENTIE NOODZAKELIJKHEl D ONMOGELI jKHEID

/ kunnen zijn / / kunnen niet zijn / / moeten zijn / / moeten niet zijn /
A                  B                  A                  B

1 -1                                       1.--1
-B -A -B -A

/ niet kunnen niet zijn // niet kunnen zijn / / niet moeten niet zijn / / niet moeten zijn /
NOODZAAK ONMOGELIJKHEID MOGELIJKHEID CONTINGENTIE

Schema 2.5 Logische vierkanten van de modaliteiten van het kunnen zijn (links) en
moeten zijn (rechts).

Met het'bezwijken' is niet het laatste woord gesproken. Met evenveel recht kun-
nen de verzoeken beschouwd worden als een impuls. Als Leander, na het ver-
haal van Gregorius gehoord te hebben, de broeders aanzet Gregorius om een
bijbelcommentaar te vragen, verbindt Gregorius dat hechter met de zojuist

gevonden bron van vertroosting, de Schrift. Misschien is het juist de iniportu-
na - ongepast(heid) r57 van de verzoeken die ervoor zorgt dat Gregorius
gedwongen wordt tot hernieuwde eigenstandige activiteit: de verzoeken impli-
ceren immers dat in plaats van het passieve lezen van de Schrift, zodat de woor-
den van God hun vertroostende werking kunnen uiten, Gregorius actief op
zoek moet gaan naar de verborgen waarheid van de schriftteksten, i.c. het boek
Job, al was het maar omdat vastgesteld wordt dat er geen andere bron is dan

Gregorius zelf. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een andere beleving van de
'onmogelijkheid' van de verzoeken, namelijk niet langer als een /niet kunnen
zijn/ maar als een /niet moeten zijn/ (zie schema 2.5).

In wat volgt op repente -  plotseling r68, formuleert het discours de kern van
de zaak. Gregorius verwerft het gezochte waardeobject. De gebruikte tempora-
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lisatie zegt niet alleen iets over de'harde' temporele disjunctie (tegenhanger van
repente me  (...)  in  causarum  saecularium  pelago  repperi - bevond  ik mij  plotse-
ling op de hoge zee van de wereldlijke zaken r29-30) maarook overdeaard en her-
komst van de performantie van het'opzien met andere ogen: Het beeld van een
genadegave dringt zich dan op, al geeft het discours ook iets van een reden voor
de verandering in de omstandigheden waar het subject Gregorius zich bevindt,
namelijk inter formididem devotionemque deprehensus - gevangen tussen vrees en
toewijding r68-69. Blijkbaar rest in deze gevangenschap Gregorius niets anders
dan een keer naar binnen,alsde instantie van de oculos mentis - ogen van de geest
r70 tenminste gezien kan worden als het innerlijk van het subject'ik' van Gre-
gorius. Met deze verschuiving naar binnen, maakt het discours de overgang van
hetforum externum van het subject naar het forum internum en, in een parallel-
le beweging, van het performatieve vlak (waar, onder invloed van zware lasten,
onbeschaanide verzoeken en een zich gevangen voelen tussen vrees en toewij-
ding geen voortgang meer te maken is) naar het cognitieve vlak, en vervolgens

weer terug.
Het conflict tussen de krachten van formididem devotionemque - vrees en

toewijding r69 op het vlak van de performantie leveren op het vlak van de cog-
nitie cunctatione - twijfel r70 OP, een /niet weten te handelen/. Met de schok van
repente - plotseling r68 wordt de twij fel als irrelevant terzijde geschoven en het
keerpunt van het discours bereikt, namelijk als de 'ik' van Gregorius de ogen
van de geest laat opzien, cf. cum in largitorem munerum oculos mentis attolerem
- ik ric/itte de ogen van de geest op naar de Schenker van gaven r69-70. Het ter-
rein van het handelen (performatief vlak) wordt verlaten en verruild voor een
ruimte van weten (cognitief vlak). Op het moment van het opzien met andere
ogen komt een conjunctie tussen het subject'Gregorius' en het subject'Schen-
ker van gaven' tot stand. Er is daarbij sprake van een uitwisseling: de erkenning
door Gregorius van de instantie die hij met zijn oculos mentis - ogen van de geest
r70 ziet als de'Schenker van gaven' levert hem een gave op, cf ilico certus atten-

di quia inipossibile esse non poterat, quod de fraternis mihi cordibus caritas impe-
rabat - zag ik terstond als zekerheid dat het onmogelijk kon zijn wat de broeders
vanuit de liefile van het hart aan mij opdroegen r71-72. Het verwerven van dit
/weten/ vormt de kern van het discours.

Met die verworvenheid keert de handeling van het discours terug naar het
performatieve vlak; de handeling wordt niet meer voltrokken door de'ogen van
de geest' maar door de'ik: De zojuist verworven 'zekerheid' krijgt met de ver-
zuchting fore quippe idoneu,n me ad ism despemvi - ik wanhoopte dat ik daartoe
ongeschikt zou zijn r72-73 nog te maken met een tegenkracht maar die wordt in
zijn tegendeel omgezet, cf. ipsa mei despemtione robustior -juist door mijn wan-
hoop sterkergeworden r73-74, dn ten positieve ingezet, cf. ad illum spent protinus
erexi - richtte ik terstond mijn hoop op hem r74· Hiermee wordt het voor Grego-
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rius duidelijk dat wat hem opgedragen is eerder tot stand is gebracht tn, met de
(heilshistorische) logica van het geloof, dat het niet zal verbazen als het nog-
maals zou geschieden. Zoals eens lingua mutorum - de tongen derstommen, lin-
guas infantium - de tongen der kinderen en asinae ruditus-hetgebalk van deeze-
lin r74-77 zo zal ook de tong stulto homini - van een dwaas mens 177-78 door
toedoen van de transcendente instantie van de'Schenker van gaven' de waar-
heid te spreken krijgen, net als Gregorius. Dit gelovige /weten/ zet het /niet kun-
nen handelen/ om in een /kunnen handelen/. En huius ergo robore considerati-
onis accinctus, ariditatem meam ad indagandum fontem tantae profunditatis
excimvi - door de kracht van deze overwegingen gesterkt, heb ik mijn dorheid tot
leven gebracht door een bron van zulk een diepte op te sporen r79-81. Uit iniurio-
sum tamen esse non credidi - (en) ik dacht niet onrechtvaardig te zijn r82-83 kan
afgeleid worden dat Gregorius zich het /weten/ daadwerkelijk eigen gemaakt
heeft, zeker als in het vervolg blijkt dat het /kunnen handelen/ omgezet wordt
in het /handelen/ van het uitleggen van het boek Job voor zijn medebroeders.

3.1 Narratieve programma s

Bij de bespreking van de actorialisatie zijn twee tegenstrevers van de actor Gre-
gorius genoemd die een eufore, danwel dysfore rol spelen in wat als het narra-
tieve programma van het discours beschouwd kan worden: het verwerven van
het waardeobject'genade van de bekering'. Het streven naar het verwerven van
dit waardeobject wordt gehinderd door het feit dat er al sprake was van een con-
junctie met een ander waardeobject, de 'zorg voor de wereld'. Het discours
manifesteert geen simpele wisseling van de wacht. Er is sprake van een strijd
tussen de twee waardeobjecten. Het gaat om meer dan louter objecten. Het zijn
sporen van het handelen van een respectievelijk eufore hemelse actor en een
dysfore wereldse actor voor wie de actor Gregorius een object is waarmee zij een
conjunctie nastreven. Het waardeobject 'zorg voor de wereld' bijvoorbeeld
wordt concreet in saeculari habitu - het kleed van de wereld r18-19 waar Grego-
rius zich mee omhult. Dat het waardeobject ook de functie van een subject van
handelen heeft blijkt later als er sprake is van mente retinerer -ik werdin  de geest
vastgehouden r24-25; de zorg die Gregorius voor de wereld had, is omgeslagen
in een verstrikt raken d66r de'zorgen uit de wereld'. lets soortgelijks geldt voor
het waardeobject'genade van de bekering': het lijkt te gaan om een cognitief
object van een bepaald /weten/ van een bepaald /handelen/. Hier komt de func-
tie van een subject van handelen aan het licht. Het waardeobject'genade van de
bekering' is naast een te verwerven object ook (en eigenlijk: vooral) een bepaald
geven' door de actor Schenker van gaven (cf. 68-72), wat uiteindelijk Gregori-
us in staat stelt alles wat hem vasthield van zich los te schudden, cf. ariditatem
meam ad indagandumfontem tanmeprofunditatis excitavi-heb ik mijn dorheid
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tot leven gebracht door een bron van zulk een diepte op te sporen r80-81. Met het

uiteindelijke verwerven van het waardeobject 'genade van de bekering' wordt
duidelijk dat het eigen handelen van de actor Gregorius in feite altijd al bege-
leid werd door het handelen van de actor die als de Schenker van gaven erkend
en herkend wordt. Het discours noemt dan bijvoorbeeld het meereizen van
enkele broeders uit het klooster naar Constantinopel of de onthulling in ape-
riebatur (. ..) mihi iam de aeternimtis amore quid quererem - het werd me toen
al onthuld wtit ik aangaande de liefde tot de eeuwigheid moest zoeken r19-20. De
twee waardeobjecten manifesteren sporen van een programma (het aanreiken
en verhelderen van de'genade van de bekering'; een N p (Narratief Programma)
Voorzienigheid; gerelateerd aan het traject Spiritualiteit) en een anti-program-
ma (het leven en werken in de wereld, wat uiteindelijk leidt tot het vastgehou-
den worden door de'zorgen uit de wereld'; een N p Realiteit; gerelateerd aan het

traject Levenstocht).
Wat het anti-programma betreft, lijkt het te gaan om menselijk handelen in

de wereld; dit handelen is immanent, bezit een intrinsieke noodzakelijkheid en
heeft een eigen aantrekkingskracht: de verlokkingen die leiden tot het uitstel-
len tegen beter weten in. Het programma heeft met eer en met verantwoorde-

lijkheid van doen, met dingen willen bereiken en realiseren, met feiten, nut en
weten. In die zin stelt het programma de mens als'ego' centraal en manifesteert
het de gerichtheid op autonomie en zelfbehoud; hier is op gewezen tijdens de

bespreking van de thematisatie.
Het N p Voorzienigheid manifesteert het programma van de actor Schenker

van gaven. Het handelen van deze actor heeft ook betrekking op de wereld en
de mensen, maar is transcendent; het gaat hier om de heilsgeschiedenis, waar
in alles voorzien is door God, die in zijn handelen ook mensen betrekt. Dit pro-
gramma draagt en omvat het N p Realiteit, al is dat niet onmiddellijk zichtbaar.
Als het verband wel ontdekt is, heeft het programma, in het perspectief van de
'betrokken' mens, met medemenselijkheid van doen en met (naasten)liefde,
met navolging en laten (gebeuren), met waarheid, zin en geloven. Dit program-
ma werkt op het niveau van mens - de geest van het individu en manifesteert

een gedragen en op medemenselijkheid gerichte navolging in het kielzog van
het (h)erkende traject van de heilsgeschiedenis.

Op het kernmoment van het discours wordt de onderlinge band tussen bei-
de narratieve programma's vastgesteld. Daarmee vervalt de oppositie tussen
beide als programma en anti-programma. Het de handelende mens sturende
en opslokkende handelen door het subject van handelen van dit programma
(de zorgen voor en verlokkingen van de wereld) wordt teniet gedaan en vervan-

gen door een behoedend en openbarend handelen door het subject van hande-
len van het N P Voorzienigheid, namelijk God. In de situatie van de ontdekte en
erkende samenhang tussen beide programma's wordt duidelijk  dat  het  N p
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Voorzienigheid een louter eufore werking van het N P Realiteit mogelijk maakt.
Dan is de /autonomie/ als /heteronomie/ ontmaskerd en ingewisseld door de
positieve afhankelijkheid van de /theonomie/.

De'zichtbare' actor Gregorius is het subject van handelen van het parcours van
het discours. Het /weten/ dat Gregorius na het zien met andere ogen verwerft,
is van een geheel andere aard dan het /weten/ van bijvoorbeeld het'beter menen
te weten' uit het begin van het discours. Het laatste is een eigen weten, rationeel,
menselijk. Het eerste is een gegeven weten, een geloven in de zin van'voor waar
houdenI dat meer (of eigenlijk: een betere kwaliteit) zekerheid en duidelijkheid
biedt. Het bewerkt ook een sterkere handelingsbekwaamheid dan het eigen
weten, juist omdat de mens in zijn wezen wordt aangesproken en zich in zijn
handelen gedragen weet door de transcendente bron van dit gelovige weten.

Dit kleurt de positie van de theonomie. Het gaat dan om een zich plaatsen
en geplaatst weten in een zijns- en handelingsruimte waar men zich gedragen
weet en waar het handelen voorzien is. Vergeleken met de positie van autono-
mie is het weet hebben van de (in dit geval) heilshistorische context, de beslis-
sende verworvenheid. Vergeleken met de positie van heteronomie is het de vrije
keuze voor de afhankelijkheidsrelatie die de 'eigenheid' van het handelen niet
onmogelijk maar juist mogelijk dn (wat de positie van autonomie niet vermag)
blijvend maakt. Een tweede kenmerk van de positie van theonomie is de har-
monie tussen cognitie en performantie, zowel in de parallelle ontwikkeling, de
onderlinge samenhang als in de eufore sanctionering (zie schema 2.6). Er ligt
een volledig uitgewerkt bijbelcommentaar van Gregorius' hand ter tafel; de
geheimen van Job zijn op de niveaus van expositionis ministerium - de dienst
van de uiteenzetting, contemplationis ascendum - het opstijgen van de contempla-
tieen moralimtis instrumentum - het instrument van de morele betekenis r99-101
ontrafeld. De Schrift was al een bron van vertroosting in de context van het
leven'als een vastgebonden schip op de golven van de wereld' van Gregorius aan
het hof en te midden van de meegereisde broeders. Het schrijven van het com-
mentaar extrapoleert deze vertroostende functie; de waarheid laat zich niet
alleen in de schrifttekst lezen maar klinkt ook in Gregorius' woorden door.
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COMPETENTIE PERFORMANTIE

virtuele modaliteiten actuele modaliteiten gerealiseerde modaliteiten
/ willen handelen / / weten te handelen / / zijn /

o.i.v. 'Schenker von gaven' o.i.v. heilsgeschiedenis 'als een rivier zgn'

CARITAS ZIENMETANDEREOGEN'

/ moeten handelen / / kunnen handelen / / handelen /
o.i.v verzoeken broeders o.i. v. gelovige logica uitleg geven

instauratie van het subject kwalificatie van het subject realisatie van het subject

Schema 2.6 Uitwerking van de fase van competentie en performantie van de
narratieve handeling.

3.3 Narratieve sentantiek

Tijdens de bespreking van de discursieve structuren zijn een drietal thematische
trajecten genoemd. Op het niveau van de narratieve structuren voorzien de ab-
stracties van de thematisatie de narratieve structuren van een zekere inhoude-

lijkheid en zorgen voor de dwarsverbindingen binnen het discours. Zo speelt
traject 1 Levenstocht zich af binnen de narratieve structuur van het N p Realiteit
en traject 2 Spiritualiteit past binnen het N p Voorzienigheid. Het traject 3 Nau-
tiek zet de twee trajecten in een bepaald perspectief. De ingezette metaforen
voorzien de kernsemen als het ware van een thymische sanctionering.

Het traject Levenstocht verleent aan het discours een gerichtheid die uitge-
drukt kan worden in de kernseem /horizontaliteit/. Dit roept in eerste instantie
de oppositie /voordien/ vs. /nadien/ op, of /begin/ vs. /einde/ en doet een zeke-
re finaliteit vermoeden. De relevante nautische metaforen wijzen echter iedere
suggestie van zo'n geruststellende gedachte af. De lineariteit is wezenlijk /dyna-
misch/: het water is levensbedreigend. Dezetoevoeging kleurtde uitwerking van
het kernseem in de voor de betekenisvormgeving van het discours bepalende
klassemen. Het gaat om opposities als: /onrust/ vs. /rust/; /inspannen/ vs. /ont-
spannen/; /gevangen/ vs. /vrij/; /vervreemd/ vs. /authentiek/; /lichaam/ vs.

/geest/; /noden/ vs. /zorgeloos/; /werelds/ vs. /religieus/; /manier van leven/ vs.

/instelling van leven/.
Het traject Spiritualiteit (en het N p Voorzienigheid) kenmerkt zich door het

kernseem /verticaliteit/. Het gaat om de verticaliteit van Gods voorzienend
heilshandelen, wat onder meer concreet wordt in de menselijke caritas - liefde
r46 en r72. De ingezette nautische metaforen maken duidelijk dat in deze verti-
caliteit ook een zekere dynamiek zit; er is sprake van uit de bron opwellend en
door een waterleiding of over het land stromend water, wat refereert aan inspi-
ratie, in beweging komen en vruchtbaarheid. De dynamische verticaliteit trekt

met de tijd mee en is daardoor weliswaar uniek maar niet eenmalig van aard.
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Het gaat dan om opposities als: /aarde/ vs. /hemel/; /mens/ vs. /God/; /wanorde/
VS. /harmonie/; /weten/ vs. /Waarheid/; /tijdelijk/ vs. /eeuwig/; /zinloos/ vs. /zin-
vol/; /veranderlijk/ vs. /bestendig/; /leegte/ vs. /volheid/; /dorheid/ vs. /vrucht-
baarheid/; /afstandelijkheid/ vs. /betrokkenheid/; /gevangen in de wereld/ vs.
/stromend over de wereld/.

Bij de bespreking van de narratieve programma's is erop gewezen dat op het
kernmoment van het discours, het programma en het anti-programma met
elkaar verbonden worden. In termen van de narratieve semantiek kan gezegd
worden dat de /horizontaliteit/ van de Levenstocht op dat moment betrokken
wordt op de /verticaliteit/ van de Spiritualiteit, of: de transcendentie van de
/verticaliteit/ ent zich op, en verbreedt aldus, de immantentie van de /horizon-
taliteit/, wat al meer is dan een lineaire finaliteit. Deze paradoxale oppositie
tekent heel het discours. Het gaat in wezen niet om een of/of maar om de ont-
dekking van een inclusieve /dynamield op het kruispunt van /horizontaliteit/
en /verticaliteit/. Wat de uitersten betreft: binnen de /horizontaliteit/ is sprake
van een /scheidende dynamiek/ die de lineariteit onderbreekt: de zee (of: de
wereld) bedreigt het schip (de mens) dat zelfs in de haven niet veilig is, wat aan
de incaute - onbehoedzaant r28 te wijten valt. Het tegendeel van de onbehoed-
zaamheid wijst naar wat komen gaat. Binnen de /verticaliteit/ is sprake van een
/verbindende dynamiek/ van de bron die aangeboord wordt en opwelt. Het
(meanderende) stromen van het water zet de verbinding om in een beweging.
De bron (de inspiratie) zet aan tot stromen (handelen; waarbij de Schenker van
gaven als garantie voor een duurzaamheid van dat handelen optreedt).

De paradox geldt ook voor het begeerde waardeobject'genade van de beke-
ring'. Natuurlijk is het zo dat na het kernmoment van het discours, het moment
van het kijken met andere ogen, de euforie overheerst: er is sprake van inzicht
(cf. ilico  certus attendi - terstond  verwierf ik  zekerheidj, van gewaarwording (cf.
quia impossibile esse non poterat, quod de fraternis mihi cordibus caritas impera-
bat- dat het niet on,nogelijk kon zijn wat de broeders vanuitde liefle van het hart
aan mijopdroegen r71-72) en gevolgtrekking (cf. huius ergo robore consideratio-
nis accinctus - door de kracht van deze overwegingen gesterkt r79-80); het resul-
taat, de 35 boeken commentaar op Job, mag er zijn. Het moment van inzicht im-
pliceert een zekere tijdloosheid en bestendigheid. Achteraf valt dan op dat zo-
wel de Voorzienigheid van God als de liefde van de broeders een rol speelden in
de situatie aan het hof, waar Gregorius zich als een veilig verankerd schip voel-
de. De paradox is dat wat bestendig leek, de aanwijsbare en ommuurde locatie
portum monasterii - de haven van het klooster r25-26, juist niet de realisatie van
de genade van de bekering kon manifesteren. Waarmee niet gezegd is dat de eer-
dere'horizontale'bekering het subject van handelen nietsheeft opgeleverd: Gre-
gorius is niet in zee verdronken, hij is veilig aangespoeld en kreeg de gelegenheid
te ontdekken wat door zijn incaute-onbehoedzaamr28 en ignorante-onwetend-
heid r43 uit zijn handen gleed.
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Het bovenstaande bevestigt de indruk dat het in het discours om een geestelijk
groeiproces gaat, om een autobiografische terugblik op een ontwikkeling die na
het gesprek van Gregorius met Leander in Constantinopel in een stroomver-

snelling raakte en leidde tot een succesvol afsluiten van het becommentarieren
van het bijbelboek Job. In de volgende paragraaf wordt dit proces nog eenmaal
beschreven, nu in termen van de narratieve dieptestructuren.

4. FORMULERING VAN DE FUNDAMENTELE OPERATIE

Het moment oculos mentis attolerem - (toen) richtte ik de ogen van de geest op
rlo is hierboven het kernmoment van de ontwikkeling van het discours

genoemd. Met het 'zien met andere ogen' verwerft het subject het cognitieve
waardeobject van de zekerheid dat het onmogelijk geachte, mogelijk is. Dit
/weten/ legt, op basis van de conjunctie tussen de'ik' en de'Schenker van gaven',
een verband tussen cordibus carims - de liefie van het hart r72 en importuna
petitione - het ongepaste verzoekr57. Door de liefde wordt het inwilligen van het
verzoek mogelijk. De context waarin de verworven 'zekerheid' staat, verzekert
het subject Gregorius van een eufore sanctie: de Schenker van gaven haaft stom-
men, kinderen en een ezelin waarheid in de mond gelegd en zAl ook Gregorius
de geheimen van het boek Job laten ontdekken. Het object 'zekerheid' strekt
zich dus uit in verleden en toekomst. Hier wordt een alomvattend narratief pro-
gramma van het handelen van God ter sprake gebracht, een N p Voorzienigheid
of: Heilsgeschiedenis. Van dit programma blijken ook in het eigen verleden van

Gregorius sporen aanwezig zijn: de vaststelling quod divina factum dispensa-

tione conspicio - ik beschouw dat als een door God geregelde gang van zaken r46-
47 bijvoorbeeld, de erkenning dat God de destinator is van de aanwezigheid van
de broeders aan het hof. Verder de argumentatie dat het naderen van het Einde
gevolgen heeft voor de invulling van het geestelijk ambt (cf. 09-42) en het gege-
ven dat Gregorius geynspireerd werd door een verlangen naar de hemel en weet
had van wat dat zou moeten betekenen (cf. r18-20). De'zekerheid' maakt voor
de oculos mentis - ogen van de geest r70 verbanden zichtbaar, sticht eenheid in
de verscheidenheid van de werkelijkheid, die voor de oculos corporis, de fysieke
ogen die de wereld zien, onzichtbaar bleven. Voorheen ging het om een zijn en
handelen in een wereld van feitelijkheden, in beweging gezet door een streven
naar /zelfbehoud/. Na het verwerven van de 'zekerheid' komen dit narratieve
programma en de werkelijkheid van de wereld in een ander daglicht te staan.

Het wordt duidelijk waarom er sprake moest zijn van een dysfore sanctie (vast-
gelopen zijn en vastgehouden worden) en dat de feitelijkheid van de werkelijk-
heid een door de Schenker van gaven, de Voorzienigheid, gedragen feitelijkheid
is. Zo ontstaat ruimte om het streven naar /zelfbehoud/ om te zetten in de
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/navolging/ van de narratieve ontwikkeling nd het inzicht, als Gregorius de
geheimen en levenslessen van het boek Job ontsluiert.

Het daadwerkelijke gaan kijken met andere ogen is gekoppeld aan een proces
van verinnerlijking. Het feit dat Gregorius oculos mentis - de ogen van de geest
r70 kAn oprichten, impliceert dat de greep van de wereld op de geest opgeheven
of minstens verminderd moet zijn. Ook al is er sprake van een proces, de verin-
nerlijking wordt door de crisis van het vastgelopen zijn van Gregorius' zoek-
tocht en diens vastgehouden worden in een ambt met wereldlijke verantwoor-
delijkheden, tot stand gebracht. In het discours verandert de competentie van
het waarnemen zowel van locatie als van aard. Van het forum externum van de
mens (de locatie van de lichamelijke ogen) met een aandacht voor het fysieke
en reele, naar hetforum internumvan waaruit de mens zich met behulp van ocu-
los mentis - de ogen van de geest richt op het mentale en het wezenlijke. Met de
verinnerlijking maakt de pragmatiek plaats voor de cognitie. In plaats van de
feitelijkheid komt de Waarheid van de dingen centraal te staan. De verinnerlij-
king verleent de kijker een zicht op de transcendente werkelijkheid achter de
realiteit. Deze transcendentie draagt de immanente werkelijkheid; voor wie het
zien wil, is er eenheid en vooral perspectief.

De verticale beweging van het opwaartse richten van de geestesogen ad lar-
gitorem munerum - op de Schenker van gaven r69-70, luidt de overgang in van
een dysfore naar een eufore waardering van de dominante horizontale orienta-
tie van het discours. Al het zoeken, uitstellen en vluchten van Gregorius heeft
als uiteindelijk resultaat dat de beweging, en daarmee de voortgang en ontwik-
keling, tot staan komt. Gregorius beschrijft zijn situatie met cum me constrin-
gerent - toen ik vastgehouden werd ri4 inolita me consuetudo devinxerat, ne exte-
riorem cultum mutarem - de vastgegroeide gewoonte had me zo omwonden, dat
ik de uiterlijke levenswijze niet kon vemnderen r20-21, mente retinerer - ik werd
in de geest vastgehouden r24-25 en met durius tolero - ik draag (heO met moeite
r38 en succubui - ik bezweek r68. Na het opzien met andere ogen, het ad illum
spent protinus erexi- terstond richtte ik mijn hoop op hem r74 en het fontem tan-
tae profunditatis excitavi -heb ik een bron van zulk een diepte opgespoord r80-81,

komt de beweging weer op gang; het discours gaat stromen als het commentaar
tot stand komt, cf. bijvoorbeeld al iniuriosum tamen esse non credidi, sijluenta
usibus hominum plumbi fistula ministraret - ik dacht niet dat het onrechtmatig
zou zijn, als de loden buis de stromen zou aanreiken tot nut van mensen r82-84.

De herwaardering van de horizontale orientatie is het gevolg van het vrucht-
baar maken van het resultaat van het proces van verinnerlijking, de ontdekking
van de transcendente dimensie van de werkelijkheid. De pragmatische benade-
ring van de werkelijkheid wordt dan verrijkt met een cognitieve benadering van
de werkelijkheid, die de beperkte ruimte van de feiten ontsluit. De werkelijk-
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heid was een ruimte van feiten, nut en weten, een ruimte die de mens naar zijn
hand zette en volledig kon beheersen. Deze ruimte wordt een ruimte van waar-
heid, zin en geloven, die de ruimte van de feiten zoals gezegd verrijkt. Zo kan de
mens de werkelijkheid ook als een geschenk ervaren.

Het door het subject van het discours doorlopen parcours, krijgt vorm en in-
houd door het bepalen van de positie van het subject ten opzichte van het zijn
en handelen in de werkelijkheid. Op het moment van het'zien met andere ogen'
wordt wat dat betreft een doorbraak bereikt. Zoals eerder gesteld, brengt de
overgangbeide programma's in een verband samen. Voor de fundamentele ope-
ratie van het discours als geheel beschreven wordt, is het zaak nader in te gaan

op de fundamentele operatie van de afzonderlijke narratieve programma's. Dat
gebeurt met de wijsheid achteraf van het discours: als het N P Realiteit met an-
dere ogen bezien wordt en duidelijk is dat het voorheen de ruimte was voor een
N p Zelfbehoud en nu de ruimte is voor een N p Navolging. In wezen was het dit

altijd al.
In het N P Zelfbehoud draait het om de oppositie /autonomie/ vs. /heterono-

mie/. De les van dit traject is dat autonomie in wezen een gemaskeerde hetero-
nomie is (zie schema 2.7). Het parcours wordt in beweging gezet door het eigen
/weten/ van het subject Gregorius. Het gaat om een rationeel weten betreffende

de werkelijkheid als feitelijkheid; een conflictueuze immanentie van program-
ma's en anti-programma's (respectievelijk het zich willen bekeren vs. de (afge-
dwongen) betrokkenheid op de zorgen van de wereld) en botsende waardeob-

jecten (cf. onder andere conversionis gratiam - degenade van de bekering ri7, en
quietem monasterii - de rust van het kloosterr 1 tegenover saeculari habitu - het
kleed van de wereld r18-19 en ecclesiastici ordinis - de kerkelijke wijding r3O). De

competentie van dit weten moet op het niveau van hetforum externum geplaatst
worden. De dragende kracht /zelfbehoud/ impliceert een (oppervlakkige) ge-
richtheid op het eigen heil van het individu en in die zin een egocentrisme. De
beweging van de operatie loopt vast in de positie /heteronomie/, de situatie van
het in Contantinopolitana urbe ( . . . ) constringerent- (toen) ik in de stad Constan-
tinopel werd vastgehouden r13-15 waarover Gregorius in het discours de dysfore
sanctie displicebat - wat (me) ontevreden maakte n6-17 uitspreekt. Op de posi-
tie van vastgelopen zijn en vastgehouden worden, krijgt de operatie een nieuwe

impuls door een /geloven/ dat de situatie niet hopeloos is als blijkt dat Gods
hand achter de aanwezigheid van de broeders en het troostrijke lezen van de
Schrift vermoed kan worden. Dit /geloven/ betreft het voor waar houden van de

aanwezigheid van sporen van het alomvattende programma van God in het
doorlopen traject. Het gaat dan bijvoorbeeld ook over de impact van het nade-
rende Einde, waardoor voorzien is dat clerici zich met de noden van de wereld

bezighouden.
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De positie niet-B, /niet-heteronomie/ is een voor een fundamentele opera-
tie vreemde eindpositie. Het logische eindpunt zou de positie B, /heteronomie/
zijn. De overgang van B naar niet-B heeft betrekking op een ingrijpen van een
meta-destinator, wat concreet wordt in een verworven /inzicht/ van de destina-
tor van het programma (i.c. Gregorius, cf. quod divina factum dispensatione
conspicio - ik beschouw dat als een door God geregelde gang van zaken r46-47)·
Het betreft een wijsheid achteraf van de destinator en behoort als zodanig bij
de narratieve ontwikkeling die de actor Gregorius meemaakt.

/ weten / 1 geloven i
FORUM 'kunnen (niet) handelen' 'moeten (niet) handelen'
EXTERNUM / autonomie / / heteronomie /

A
A          

B

-8                     A                     4                    - A
/ niet heteronomie / / niet autonomie /

in de vrliploats in de greep
van de leefgemeenschap van de wereld

Schema 2.7 Fundamentele operatie van het N p  Zetfbehoud  (van A  naar niet-A  naar B
en vervolgens naar niet-B).

In het narratieve programma Navolging wordt de fundamentele operatie be-
paald door de oppositie tussen /theonomie/ en /heteronomie/ (zie schema 2.8).
In de marge van de positie van de /heteronomie/, het afgedwongen handelen in
de wereld, vindt het subject van het discours vertroosting in de aanwezigheid
van de broeders en het lezen van de Schrift: de positie van de /niet heterono-
mie/. In de ruimte van deze positie wordt het subject Gregorius vervolgens
geconfronteerd met de verzoeken van de broeders om een duister boek uit de
Schrift uit te leggen. Dat geeft het traject vanaf het begin een intersubjectiviteit,
die versterkt wordt door de conjunctie tussen Gregorius en de Schenker van
gaven op het moment van attolerem - ik zag op r70. De verzoeken zetten de ver-
worvenheid van de positie niet-B, de /vertroosting/, onder druk. Hierdoor
wordt evenwel het discours opnieuw in beweging gezet.

De fundamentele operatie van het tweede traject is de door het /inzicht/ ver-
oorzaakte beweging van de positie van /niet heteronomie/ naar de geimpliceer-
de positie van /theonomie/. De modaliteiten van deze twee posities markeren
de overgang van een pragmatische naar een cognitieve benadering van de wer-
kelijkheid, waarbij sprake is van een zien (met andere ogen) van de Waarheid
van de werkelijkheid. De competentie van dit weten dient op het niveau van het
forum internum geplaatst te worden, waar verbanden gezien kunnen warden en
niet louter het nut maar ook de zin van de feiten. In plaats van een wereld van
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conflict is er sprake van een wereldbeeld als een harmonieuze transcendentie.
Het zijn en handelen in de werkelijkheid heeft daarmee een richting gekregen
die tot /navolging/ uitnodigt. Gekoppeld aan het eerder geconstateerde element
van de intersubjectiviteit kan gesteld worden dat de zoektocht naar het waarde-
object in het tweede traject gedragen wordt door een altruysme.

transcendentie immanentie
/ weten /

FORUM 'weten (niet) te handelen' 'moeten (niet) handelen'
INTERNUM / theonomie / / heteronomie /

A                                B
A

A-
-B -A

/ niet heteronomie / / niet theonomie /
'niet moeten (niet) handelen'

/ inzien /

Schema 2.8 Fundamentele operatie van bet NP  Navolging (van niet-B naar A; na de
operatie  van  B  naar  niet-B  van  het  N P   Zelfbehoud).

Hoe beide trajecten zich in het discours als geheel tot elkaar verhouden, blijkt
uit schema 2.9. Het vierkant van de transcendentie wordt gevormd door de
oppositie tussen theonomie en heteronomie, de tegenstelling tussen respectie-
velijk een verkozen en een afgedwongen afhankelijkheidsrelatie. Los van de
kennis van de transcendente dimensie van de werkelijkheid verschijnt deze
oppositie als de tegenstelling tussen autonomie en heteronomie. Autonomie is
dan het onbewust zijn van de afhankelijkheidsrelatie, die als een bewuste eigen-
standigheid van het subject ervaren wordt. De geschiedenis leert het subject dat
autonomie een illusie, want heteronomie is.

Het in het discours gemanifesteerde startpunt van de fundamentele opera-
tie is de positie a /autonomie/. Pas achteraf, als de'onwetendheid' omtrent het
gegeven dat autonomie feitelijk heteronomie is opgeheven is, blijkt dat het
eigenlijke beginpunt de positie B /heteronomie/ is (ook het distuli - ik heb uit-
gesteld r18 is al een teken van het 'in de greep van de wereld' zijn). Vanuit het
weten achteraf kan de operatie van het vierkant van de immanentie als een leer-
proces beschouwd worden. In het vierkant van de transcendentie wordt vervol-
gens het geleerde (i.c. het object van het /geloven/) vruchtbaar gemaakt.

Het streven naar /zelfbehoud/ in het vierkant van de immanentie loopt vast
in de oppositie tussen /autonomie/ en /heteronomie/. De heteronomie van po-
sitie b is evenwel niet volledig. Het /geloven/ bewerkt een ontsnapping met de
overgang van de positie b naar niet-b, als het discours voor waar aanneemt dat
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in het programma van het subject van het discours sporen van een alomvattend
N p Voorzienigheid aanwezig zijn. Dat geeft leef- en ademruimte: het klooster in
Rome, de leefgemeenschap van de broeders in Constantinopel en het lezen van
de Schrift. Dragende kracht is de liefde, die met Gods heilshandelen in het N p

Voorzienigheid verbonden wordt. Dat juist in de vrijhaven van de positie niet-
b de broeders hun verzoeken tot Gregorius richten, lijkt funest. Met hun verzoe-

ken positioneren de broeders zich namelijk op de plaats van Gregorius in het
centrum van de vrijplaats. Het lassatusque succubiti- afgemat bezweek ik r68

luidt evenwel de redding in van het repente  (...) oculos mentis attolerem - plot-
seling richtte ik de ogen van de geest op rio.

Met de overgang van de positie niet-b naar de positie niet-B wordt de beper-

king van het vierkant van de immanentie doorbroken. Met het kijken met
andere ogen verplaatst Gregorius als subject van het discours de competentie
en performantie van het zien 6nder het vlak van de pragmatiek, waar hij in vast-
gelopen is en door vastgehouden wordt, en ontsnapt zo aan de greep van de
immanente werkelijkheid. Het opzien geeft hem de zekerheid dat waar hij in
geloofde, werkelijk waar is: zijn programma is een hulpprogramma van het
alomvattende N p Voorzienigheid en verleent hem de competentie, die relatie
werkzaam te maken, cf. huius ergo robore considemtionis accinctus, ariditatem
meam ad indagandum fontem tantae profunditatis excitavi - door de kmcht van
deze overwegingen gesterkt, heb ik mijn dorheid tot leven gebracht door een bron
van zulk een diepte op te sporen r79-81. Dit brengt Gregorius op de positie van
de bewuste afhankelijkheid, de positie /theonomie/ die hem de competentie
voor de eufore performantie van het ontsluieren van de geheimen en levensles-
sen van het boek Job verleent.

De ontevredenheid aan het begin van het discours is ingegeven door diu longe-
que conversionisgratiam distuli- ik heb langen langdurig degenade van de beke-
ring uitgesteld r17-18. Het element'genade' van het waardeobject roept een ver-

ticaliteit op van boven naar beneden; het element bekering roept de horizonta-
le beweging op van een omkeren of terugkeren. Wat in het discours precies

bedoeld wordt met het waardeobject, blijft onduidelijk. Het blijft bij het noe-
men van de naam conversionis gratiam - de genade van de bekering.

Met quietem monasterii - de rust van het klooster oi wordt in het discours
een eerste concretisering van het waardeobject gegeven. Het lijkt te gaan om de
monastieke levensstijl in de afzondering van het klooster, afgesloten van de
wereld. Voor zover er sprake is van een verwerven van het waardeobject is het
van tijdelijke aard, cf. guam habendo non fortiter tenui - omdat ik (de rust) niet
met kracht vasthield toen ik ze bezat r31. Het klooster bleek niet de gedachte vei-
lige haven. Het beeld van de veilige haven komt terug in de bespreking van de
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FORUM TRANSCENDENTIE
INTERNUM; theonomie heteronomie

NAVOLGI NG  AALTRUISME              A                                                         B
A

A.FORUM IMMANENTIE
EXTERNUM; autonomie heteronomie ZELFBEHOUD
EGOCENTRISME a   b

V
(de)centralisatie

-b  -a                       A
niet-heteronomie niet-autonomie

¥
-B -A     HERBRONNING

niet-heteronomje niet-theonomje

Schema 2.9 Fundamentele operatie van het discours (van B naar a, niet-a, b, niet-b,
niet-B en A). Links een nadere aanduiding van de twee lagen van het dubbele
semiotische vierkant. Rechts een typering van de narratieve ontwikkeling: vanaf de

positie van zelfbehoud  (op  de as a - b)  via een ervaring van  decentralisatie  (op  de as
niet-b - niet-a) en een ervaring van herbronning (op de as niet-8 - niet-A) naar de
positie van navolging (op de as A -B).

leefsituatie van Gregorius aan het hof in Constantinopel. In de marge van het
onveilige hof is blijkbaar iets van de monastieke'rust' van het waardeobject te
vinden; het waardeobject'genade van de bekering'is blijkbaar niet exclusief met
de locatie van het klooster verbonden. Het heeft van doen met de vertroosting
die het gebedsleven en vooral de schriftlezing Gregorius brengt.

De crisis van het discours maakt duidelijk dat het passieve lezen van de
schrift niet voldoende is. Gregorius moet in het aangeboden woord van God
zelf en actief op zoek naar de geheimen van het bijbelboek Job, op alle drie de
verstaansniveaus, modo per expositionis ministerium, modo per contemplationis
ascensum, modo per moralitatis instrumentum - door de dienst van de uiteenzet-
tilig Jn door het opstijgen van de contemplatie en door het instrument van de
morele betekenis r99-101. Dan, en alleen dan, verbindt Gregorius zich met het
waardeobject conversionis gmtiam - de genade van de bekering. Het discours
expliciteert deze conjunctie in het 'kunnen de waarheid spreken' van het  N P
Navolging. Dit programma kan beschouwd worden als de realisatie van de posi-
tie /theonomie/: het handelen van Gregorius 'ent' zich op en laat zich leiden
door het N P Voorzienigheid.

De eindtermen van het discours verbinden het subject Gregorius met de posi-
tie van /theonomie/ en met het waardeobject'genade van de bekeringl De con-
junctie met het waardeobject verleent Gregorius de competentie tot de con-
junctie met de positie van de /theonomie/. Deze positie kan bepaald worden als
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een /weten hoe te zijn/ van de werkzame en hierarchisch geordende tweedi-
mensionaliteit van de werkelijkheid, te weten een transcendente dimensie die
de immanente dimensie draagt en richting geeft. Dit /weten hoe te zijn/ is gesi-
tueerd op het vlak van de cognitie (mens -geesO en biedt het (toch fysieke) sub-

ject van deze competentie een afstand van de feitelijkheid van de werkelijkheid.
Deze a fstand is een gegevenheid, genade of geschenk, want de afstand biedt het
subject perspectief. Deze afstand is ook het beantwoorden van de genade in de
vorm van een keer naar binnen.

De wezenlijke betekenis van conversionis gratiam - de genade van de bekering
is dus de inkeer. Een beweging van de feitelijkheid van de werkelijkheid van-
daan, zonder zich van de werkelijkheid af te sluiten, wat een onmogelijkheid is
gezien de fundamentele tweedimensionaliteit van de werkelijkheid.

5. EEN SEMIOTISCH EN EEN THEOLOGISCH PERSPECTIEF
OP CONVERSIO

De brief aan Leander is om twee redenen bijzonder. De tekst is nauw verbon-
den rnet de Momlia, het theologische hoofdwerk van Gregorius, en bevat een
uniek autobiografisch fragment waarin Gregorius over zijn bekeringsgeschie-
denis verhaalt. Als er in de literatuur over Gregorius de Grote over diens beke-

ring geschreven wordt, gaat het over zijn intreden in het klooster, aan het begin
van de jaren zeventig van de 6de eeuw.3 Dat is een ander moment dan in de hier-
boven uitgewerkte leeshypothese: een moment enkele jaren later, tijdens het
verblijf van Gregorius als apocrisiarius in Constantinopel (579-585/6). Zo op
het oog is er sprake van een tegenstelling.

In deze paragraaf zal de leeshypothese vergeleken worden met wat in de lite-
ratuur over de bekering van Gregorius gezegd wordt. Het zal gaan om werk van
theologen die zich in hun onderzoek richten op het denken van Gregorius de
Grote en minder op zijn optreden als paus, wat in het historische onderzoek
altijd veel aandacht kreeg. Als denker, luidde de communis opinio, is Gregorius
nauwelijks interessant. Hij is de man van het'Vulgarkatholizismus' (aldus Har-
nack) of de man die de grote theologie van Augustinus van Hippo populari-
seerde (dixit Homes Dudden).4 Dit soort van beelden doet onrecht aan de ori-
ginaliteit van Gregorius de Grote en het moderne Gregoriusonderzoek werkt in

3. Om slechts twee voorbeelden te noemen: de online-versie van de Catholic Encyclopdia
http://www.newadvent.org/cathen/067802.htm (dateert de bekering in 574) en Anne Bernet,
Saint Grtgoire, die het hoofdstuk v66r het hoofdstuk waarin zij de bekering van Gregorius
bespreekt (gedateerd in 575) besluit met een vooruitblik op de bekering en schrijft'Alors, il serait

libre. Enfin!', ac 93.
+ Beide geciteerd in: Katharina Greschat, Die Moralia in Job, 2v.
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die zin aan een rehabilitatie van Gregorius als theoloog. 5 Gregorius is geen sys-
teembouwer. Bij hem is de ervaring, en met name zijn eigen ervaring, de dra-
ger van zijn denken.6 Zijn ogen zijn gericht op het christelijk leven; de theolo-
gie is nauw verbonden met de spiritualiteit.7 Een van de eersten die daarop wees
is Claude Dagens. Het belang en de originaliteit van Gregorius liggen in het feit
dat hij een theologische analyse van de spirituele ervaring geeft, al moet Dagens
toegeven dat Gregorius het metafysische en theologische genie van Augustinus
van Hippo mist.8 Met het werk van de zojuist geciteerde Dagens als uitgangs-
punt zal geprobeerd worden de hoofdlijnen van het gregoriaanse denken te
schetsen. Vervolgens zal, voor in paragraaf 5.2 de vergelijking met de leeshypo-
these gemaakt wordt, beschreven worden welke rol en functie'bekering' in dit
gehee] heeft.9

5.1 Theologen over de theologie van Gregorius de Grote

Gregorius denkt in tegenstellingen. Zijn theologisch denken en zijn spirituali-
teit zijn gegrond op het weten dn de ervaring van de ambivalentie van de wereld.
Deze fundamentele ambivalentie wordt concreet in opposities, die overal in de
werkelijkheid en het leven opdoemen en werkzaam zijn. Binnen de opposities
kunnen andere opposities ontwaard worden. De tegengestelde termen binnen
de opposities werken elkaar tegen an hebben elk hun eigen zin, nut en uitwer-
king. De termen van de oppositie veronderstellen elkaar ook en vormen als
zodanig een continuum (een term als'humaniteit' bijvoorbeeld in de oppositie

s. Katharina Greschat, Die Moralia in Job, 3vv. Het moderne onderzoek herontdekt de waarde
van de theologie en de spiritualiteit van Gregorius. Belangrijk is dan de aanzet van Claude
Dagens en de nadere uitwerking door Carole Straw. Een tweede trend is dat de theologische en
kerkhistorische kant van Gregorius met elkaar in verband gebracht worden. Het werk van Robert
A. Markus is daar een voorbeeld van. Voor een schets van de hoofdlijnen van het recente
Gregoriusonderzoek zie ook: M. Schambeck, Contemplatio als Missio, gvv.
6. Onder meer Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 28, Carole Straw, Perfection in
imperfection, 4v en Mirjam Schambeck, Contemplatio als Missio, 5.
7. Mirjam Schambeck, Contemplatio als Missio,14.
8. Claude Dagens, Saint Grkgoire le Grand, 24. Een jongere generatie wetenschappers formuleert
het al anders: 'Erreichte er IGregorius de Grotel die spekulative Kraft des Augustins nicht, weil
ihm dazu das Genie fehlte, oder zielt sein Bemuhen auf etwas anders? Geht es ihm darum, das
theologische Erbe des Bischofs von Hippo zu konservieren und zu tradieren, oder sieht er sich
der Monchstheologie verpflichtetZ War er Theologe oder Mystiker?' in: Mirjam Schambeck,
Contemplatio als Missio.7
9. In wat volgt klinken inzichten van het moderne onderzoek door. Dagens'ontdekte' de
grondstructuur van de oppositie in het denken van Gregorius. Carole Straw beschrijft de
dynamiek van deze grondstructuur: de innerlijke ambivalentie en de complementariteit van de
termen van de oppositie. Mirjam Schambeck werkt het inzicht uit dat in het denken van
Gregorius' theologie en antropologie eli<aar veronderstellen en verduidelijken (en de
horizontaliteit van de grondstructuur gecomplementeerd wordt door de verticaliteit van de
relatie tussen schepsel en Schepper). Mirjam Schambeck, Contemplatio als Missio, 16v en ook 9vv
en Katharina Greschat, Die Moralia in Job, 3vv.
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lichaam vs. ziel of'schepping' in de oppositie mens vs. God). Het krachtenveld
tussen de termen van de oppositie, heeft een desorienterende uitwerking op de
mens: een mens kan verlangen naar rust en tegelijkertijd in de greep zijn van de
onrust of gehecht aan de wereld maar toch ook iets van de aantrekkingskracht
van de hemel voelen. Welbeschouwd kunnen de termen van de oppositie als een
kompas functioneren, als de mens zich richt op de krachtlijn van het conti-
nuum achter de tegenstelling en er zich door in beweging laat trekken. Zo kun
je uit de greep van het krachtenveld, en aan de verscheurdheid die op de loer
ligt, ontsnappen door je te richten op de positiviteit van iedere term afzonder-

lijk. Daar vindt het krachtenveld van de oppositie een natuurlijk rustpunt. Dit
rustpunt staat overigens weer in oppositie met (het verlangen naar of de aan-
trekkingskracht van) een ander rustmoment, dat een nieuwe dynamiek op gang

brengt. Deze dynamiek wordt uiteindelijk gedragen door een laatste continuY-
teit: die van Gods scheppingsact naar de eschatologische voltooiing van de
heilsgeschiedenis, drijvend op Gods wezenlijke betrokkenheid op de mens en
diens diepste verlangen naar God.

De mens leeft in deze ambivalente werkelijkheid (en wordt er door geleefd).
De werkelijkheid van de wereld, als de ruimte waar de dynamiek van de oppo-
sities geleefd moet worden, is tevens een tegenover van de mens. Het is een
uiterlijkheid tegenover een ruimte'in' de mens, waar hij zich bewust is (of moet
worden) van de impact van de dynamiek van de uiterlijkheid. De interioriteit
is een van wereld en lichaam onderscheiden ruimte (een restant 'zondenvrij-
heid'), waar alle ruimte is voor het Godsverlangen van de ziel:° De identifica-
tie van deze ruimte als centrum van het mens-zijn impliceert twee bewegingen.
Allereerst de beweging naar binnen. Met deze beweging licht als het ware de
grondstructuur van het denken van Gregorius op: de tegenstelling foris - bui-
ten en intus - binnen waarmee Gregorius de ervaring en het leven van de chris-
ten analyseert. Het christelijk leven toont zich als een oppositie tussen vlees en
geest of tussen lichaam en ziel. Deze grondstructuur is gericht op en wordt
gedragen door een visioen van eenheid en door een besef van een sacramenteel

gehalte van de werkelijkheid (lichaam en ziel bijvoorbeeld zijn beide effecten
van de goddelijke scheppingsakt). De grondstructuur tekent zich af als een
horizontale dynamiek, die werkt volgens de regels van een'grammar of recon-

io. Claude Dagens, Saint Grigoire le Grand, 245· De interioriteit is de enige weg naar God en de
kern van het christelijk leven,'car c'est au-dedans de l'Ame que s'eveille le ddsir de Dieu'. Zie ook
O.C. 26v: het innerlijk is het centrum van de spiritualiteit en theologie van Gregorius:'c'est IA que
l'homme est confront6 au mystere de son Cr6ateur'. De persoonlijke heiliging is niet de enige
opdracht tot de kerk en de gelovigen, want zij dienen zich te richten op'd'individus ou peupies,

qui se sont dgards dans cette recherche de Dieu ou qui en restent encore 6loignds'. De zoektocht
naar het innerlijk en deze pastorale en missionaire opdracht van de kerk, staan in het

eschatologische perspectief van het naderen van het Einde.
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ciliation and complementarity'.11 Het goede is nooit louter goed en omgekeerd

geldt ook dat het kwade altijd iets goeds in zich heeft, zoals de duivel uiteinde-
lijk Gods exactor is. Het is zaak de ambivalentie te doorzien. Dit is de taak van
het waarnemen door discretio - het onderscheidingsvermogen:1 De mens is
onmachtig tegenover de zichtbare en ervaarbare dynamiek van de tegenstellin-
gen en alleen het inzicht heft de verlammende kracht van ambivalentie van de
oppositie op en toont de wezenlijke, sacramentele eenheid achter de tegenstel-

lingen. Dan, op het evenwicht van de juiste verhoudingen, wordt de beweging
naar binnen mogelijk; deze beweging is een keuze en roept een nieuwe opposi-
tie op. De eerste beweging kan begrepen worden als een cyclische dialektiek en
voltrekt zich binnen de sacramentele eenheid die door Gregorius nader bepaald
wordt als de incarnatie en passie van Christus.13

Voor Gregorius de Grote is de christologie, waarin het gaat om Gods betrok-
kenheid op mensen, het hart van de theologie.14 Dat roept de tweede door Da-

gens genoemde beweging op: een beweging van het innerlijk van de mens uit
zichzelf.15 Het gaat om de verticaliteit van de relatie tussen mens en God. Het be-
sef van de betrokkenheid van God op de mens, waarvan het mysterie van het lij-
den van Christus de spil is en de genadegaven de heilshistorische doorwerkin-
gen zijn, roept de vraag op naar de wederkerigheid van de ingestelde relatie. Op
de lijn van de verticale dynamiek voltrekt zich de dialektiek tussen schepsel en
Schepper; een dialektiekvan de oppositie actio vs. contemplatio, die gericht is op
het doen van het goede en, uiteindelijk, op de eenwording met God. Ook voor
deze oppositie geldt dat ze in zichzelf ambivalent en complementair is. Het gaat
om twee levensinstellingen, twee manieren waarop de mens streeft naar de ont-
moeting met God en, tegelijkertijd, twee manieren van een ontmoeting met
God.16 De voorwaarde daarvoor is conversio - de bekering: de beweging naar de

st. Carole Straw, Perfection in imper»Non, 18. Zie ook: Mirjam Schambeck, Contemplatio als
Missio, 11.
ii Carole Straw, Perfection in imperfection, 16n60: 'Discretion is both the power to discern the
ideal and distinguish differences from that ideal ( . . . ) .I t i s also the power to moderate one's
conduct to that one might obtain the ideal (...)'.
13. Carole Straw, Perfection in imperfection, 18-21.

,+ Mirjam Schambeck, Contemplatio als Missio, 16v.
15. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 245: de beweging'qui se manifeste dans la vie

spirituelle et qui en assure mtme le developpement: non plus le mouvement qui porte l'homme
ta entrer en lui-mtme, A se stparer du monde exterieur pour explorer l'espace de 1 ' interiorite,
mais le mouvement qui le conduit au-dela de lui-meme, qui pousse au depassement, dans la
recherche ou l'annonce de Dieu'. Mirjam Schambeck, Contemplatio als Missio, iivv stelt dat Straw
te veel nadruk legt op de horizontale dimensie, waarvan de christologie het fundament vormt.
Dit is slechts de helft van het verhaal. Volgens Schambeck doorsnijdt de verticaliteit van de relatie
tussen Schepper en schepsel de horizontaliteit en veronderstellen beide dimensies elkaar.
16. Mirjam Schambeck, Contemplatio als Missio, 241 ziet de bekering als een'Aktualisierung des
Eric)sungsgeschehens fur den Menschen. In der Conversio verwirklicht sich sozusagen der erste
Schritt des Aszensus, der durch die Kenosis Gottes moglich ( . . . ) wurde.' Een nadere uitwerking
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'juiste richting', die de meest wezenlijkebeweging van de mens is. Met deze'keer'
actualiseert de mens het heilsmysterie, als respons op de beweging van God, en
stapt in zijn rol in het voltrekken van de heilsgeschiedenis. Dat kan in de lijn van
het denken van Gregorius niet louter een eenmalige gebeurtenis zijn. De verti-
caliteit staat niet los van de horizontaliteit. De beweging die dan ontstaat kan
voorgesteld worden als een spiraal, een constante draai naar en van bekering,
steeds hoger (of dieper) reikend naar God en zich uitstrekkend in de tijd.17

De conversio completeert de discretio, wat het keerpunt is van de horizonta-
le dynamiek van het buiten vs. binnen en het middel om zich te kunnen hech-
ten aan de positiviteit, zolang die duurt. Het is de ruimte die de'juiste richting'
van de conversio mogelijk maakt. De bekering zet de op de Godsontmoeting

gerichte verticale dynamiek van de oppositie actio vs. contemplatio in werking,
waarna al snel een moment zal aanbreken waarop de'juiste richting' gevangen
raakt in het krachtenveld van een oppositie en een beroep op de discretio gedaan
moet worden. Bekering is daarmee een continu proces en een wezenlijk gebeu-
ren: hier manifesteert zich het menselijk aandeel aan de heilsgeschiedenis.

18

In het algemene taalgebruik van de 6de eeuw is de conversio de daad van het
christen worden of van het aannemen van de religieuze levensstaat. Claude
Dagens laat zien hoe Gregorius, voor wie bekering de basisstructuur van het
christelijk leven vormt, deze betekenis verinnerlijkt en uitwerkt tot een spiritu-
ele betekenis. Bekering wordt voor Gregorius een impuls om, na de keuze voor

in o.c. 3iovv, met als conclusie dat het voor Gregorius de ideale situatie is'innerhalb beider
Lebensformen den Weg zu Gott als unmittelbarer Gottesbegegnung zu gehen. Beide sind
charakterisiert durch den "missionarischen" Zug, durch den die Actio au f die Contemplatio
angelegt ist und aus ihr entspringt, wie auch die Contemplatio nur als "Missio" verstanden
werden kann, die den Menschen antreibt, die Gotteserfahrung in dieser Welt zu inkarnieren' o.c
320. Cf. ook Claude Dagens, Saint Grdgoire le Grand, 245: 'On aurait tort de croire que la
spiritualite gregorienne rejoint l'hesychasme oriental (...).'
17. Mirjam Schambeck, Contemplatio als Missio,18, waar ze het beeld van de spiraal gebruikt als
aanvulling van de (horizontale) cyclische dynamiek van Straw. Bij Straw ontbreekt de notie van
een temporaliteit, die onvermijdelijk is omdat het leven van de christen zich nu eenmaal in de
tijd afspeelt.
is.Cf. Mirjam Schambeck, Contemplatio als Missio, 241v. Zo ook: Claude Dagens, Saint Grkgoire
le Grand, 245:'La recherche de l'interiorite suppose une conversion permanente.' Dagens plaatst
de bekering op de eerste beweging van de horizontale dynamiek. In de lijn van Mirjam Scham-
beck is hierboven de discretio op deze liin gezet. Hier is niet per se sprake van een tegenstelling. In
het denken van Gregorius zijn beide bewegingen op elkaar betrokken en gaat het in feite om het
snijpunt van beide dynamieken. Daar roept de discretio de conver,io op en vioeit er iii over.
Discretiois hierboven al gedefinieerd als zowel een waarnemingsvermogen als een handelings-
vermogen (cf. Carole Straw, Perfection in imperfection, 16n60); zo heeft ook de copiversio een

soortgelijke dubbelheid: naast het zien van de juiste richting, het vermogen de grip van de wereld
te erkennen en los te laten (cf. Mirjam Schambeck, Contemplatio als Missio, 239 waar de
compunctio als bron voor de bekering geidentificeerd wordt: compunctio betekent niet zozeer
'einzelne Akte der Reuhe, sondern Istehtl fur eine Lebenshaltung, die um die Nahe zu Gott weifi
und sich zugleich in Erinnerung halt, wie die VerfaBtheit des Menschen von Schuld und Versagen
gepragt ist. ( . . . ) ICompunctio druckt] den Modus der Verwirklichung der Conversio aus').
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het christelijke leven, daadwerkelijk christelijk te leven. Dan gaat het hem niet
om hoogverheven principes maar om het dagelijkse worstelen, struikelen en
opstaan van de christelijk levende mens tijdens de tocht op de weg naar God.
Gregorius laat zich kennen als een begaan en begaafd zielenherder.19 Bekering
begint in de theologie van Gregorius met een uitnodiging van God: met con-
versionis gratiam - de genade van de bekering, waarmee hij, in de woorden van
Dagens, de fundamentele waarheid tot uitdrukking brengt dat een mens de weg
van de morele ontwikkeling en de heiliging van het leven alleen na een ingrij-
pen van God op kan gaan.2° De genadegave verleent de mens de mogelijkheid
zijn imperfectie te overwinnen en transformeert daartoe het hart van de
mens.zi Met de genade wordt de bekering als gebeurtenis in gang gezet, tenmin-
ste als de mens op de uitnodiging ingaat en daartoe krijgt hij kans na kans.22 Als
Gregorius het heeft over de gebeurtenis van de bekering, heeft hij het over een
gebeuren met een uiterlijke en een innerlijke component, die elkaar veronder-
stellen en idealiter met elkaar samenvallen.23 De keuze voor een christelijk leven
kan alleen maar zinvol en authentiek zijn als de implicatie van de keuze serieus

genomen wordt, namelijk daadwerkelijk christelijk te leven. Daaruit volgt weer
dat conversio een constante in het leven van de (zondige) mens is en dient te
zijn. Ook de innerlijke bekering wordt vooraf gegaan door een genade, de gena-
de van het berouw (compunctio), wat het voor de mens mogelijk maakt zich op
God te orienteren.24 Het leven vanuit de innerlijke bekering, een leven van asce-
se, om te ontsnappen aan de greep van de wereld, is een leven vanuit het inzicht
in de krachtlijnen achter de tegenstellingen. Hier legt Dagens een verband tus-
sen bekering en contemplatio, wat voor Gregorius het doel is van de morele
inspanningen van de mens, die weer het effect van de bekering zijn. Het gaat
om het moment van inzicht, dat tegelijkertijd een aanzet voor een aanvullende

,B Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 251:'Son orginalit6 consiste A faire une sorte de
psychologie de la conversion ou des "convertis'i b analyser avec beaucoup de nuances le
cheminement des Ames que Dieu a touchtes par la conversionis gratia' Er zijn drie betekenislagen
van bekering te onderscheiden: een formele (christen worden), een religieuze (de religieuze
levensstaat aannemen) en een morele bekering (een vroom leven leiden).
20. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 148 en (o.a.) 260: 'la grAce de Dieu est absolument
premitre dans tout sens du mot: elle prdctde et sollicite notre reponse, elle cr& le dynamisme de
la vie spirituelle, elle soutient et aimante tout les progres que l'homme doit accomplir pour aller
a Dieu'
21. Claude Dagens, Saint Grkgoire le Grand, 249· De genade spreekt de mens aan in zijn innerlijk
(cf. het ideaal van de interioriteit, O. C. 245); daar ligt ook de bron van de bekering, en dan zowel
de uiterlijke als de innerlijke component van de conversio.
22. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 251:'Dieu est prtt a pardonner et notre conversion
rkpond A son amour infi niment patient'.
23·Claude Dagens, Saint Grigoire le Grand, 252 en 299vv waar Dagens de bekering van
Benedictus bespreekt, voor Gregorius het voorbeeld bij uitstek van de ideale bekering.
2+ Claude Dagens, Saint Grkgoire le Grand, 254v.
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bekering is en een nieuwe impuls van God impliceert.25 Bekering is niets min-
der dan de basisstructuur van het christelijk leven, een constant patroon van
aanvang, verloop en perfectie; het patroon van een repeterende breuk. 26

Na een hoofdstuk over de leer over de conversio in het werk van Gregorius de
Grote, komt Claude Dagens te spreken over de bekeringservaring van Gregori-
us. Het is een paragraaf in een hoofdstuk over de exempla van de bekering.27
Daarmee zegt Dagens iets over de theologie van Gregorius en iets over zijn
lezing van de bekering van Gregorius. De plaatsing is logisch omdat Gregorius
geen theoloog van de abstractie is en ervaringsgegevens en ervaringsverhalen
een wezenlijk bestanddeel van zijn denken vormen. Het gaat er Dagens in dit
hoofdstuk onder meer om het inhoudelijk verband tussen theologie en beke-
ringsverhalen vast te stellen.28 De bekeringsverhalen uit het roemrijke apostoli-
sche verleden en uit de eigen tijd maken duidelijk dat bekering en christelijk
leven bij elkaar horen (Dagens spreekt van een 'structure constante'). Tussen de

regels van al die ervaringsverhalen klinkt door dat het in de christelijke beke-
ring niet zozeer om de zichtbare daad maar om de onzichtbare werkelijkheid
gaat. 29

Voor wat betreft het verhaal van de bekering van Gregorius zelf, richt Dagens
zijn aandacht op het autobiografisch fragment in de brief Ad Leandrum. Ner-
gens schrijft Gregorius zo uitvoerig over de gebeurtenissen in 573, wanneer hij,
na een periode van aarzeling en innerlijke strijd, terugtreedt als prefect van de
stad en zich terugtrekt in het klooster, waar hij een jaar of wat proeft van het
aan God gewijde monastieke leven. Twintig jaar na dato roept hij in niet meer
dan vier zinnen de ontmoeting met Leander in Constantinopel in herinnering.

25. Claude Dagens, Saint Gregoire le Grand, 157v Daar schuilt ook, volgens Dagens, het focuspunt
van Gregorius' denken, o.c. 259: 'il cherche toujours a mettre en relief le mouvement qui anime
du dedans la vie spirituelle. Si la vision de Dieu demeure le but ultime de l'Ame, cet appel
inturieur commence par une grace de conversion et exige des conversions successives. Pour

Grkgoire, la contemplation n'a rien d'une grAce extraordinaire; elle apparait comme le
couronnement normal de l'existence chretienne. En revanche, la conversion qui marque le debut
d'un lent cheminement vers la patrie celeste, constitue un 6vdnement dtcisif: c'est Dieu qui
intervient alors pour engager l'homme sur des voies nouvelles et le conduire vers lui, en le
conviant & se depasser sans cesse. Celui qui s'est converti ne peut plus s'arreter, ni reculer: il lui
faut avancer et monter vers Dieu qui l'appelle. ( . . . ) Le mouvement de conversion qui anime la
vie chretienne et qui vient de Dieu est donc permanent. 11 comporte zine exigence incessante de

progrts et de depassement'.
26. Claude Dagens, Saint Gregoire le Grand, 260. Gregorius gebruikt de termen inchoatio, medietas
en perfectio.
27· Het is de derde paragraaf van hoofdstuk I v in sectie i 1, na paragra fun over de bekeringen in de
oude kerk en van tijdgenoten, en voor de paragrafen over de bekering van Benedictus (volgens

Gregorius in Boek i I van Dialogen) en exempla met een missionaire strekking.
as. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 275·
15 Claude Dagens, Saint Grkgoire le Grand, 275v en 278v.
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Tijdens deze ontmoeting maakte hij zijn vriend deelgenoot van zijn bekerings-
geschiedenis (cf. r13-27).30 Voor Claude Dagens is de brief aan Leander een bron
en dus een tekst die gecontextualiseerd moet worden om de inhoud van de brief
te kunnen duiden. Daartoe weeft Dagens een web van inter- en intratekstuele
verbanden, die de relatie tussen tekst en context van Gregorius' bekering be-
schrijven.31

Specifiek voor Gregorius' eigen ervaring is het weten dat bekering eerst en

vooral een genadegave is. De mens bekeert zich, maar God is de aanstichter en
auteur. De genade is de bekering tot een aan God gewijd leven, wat een leven

van gebed en contemplatie is binnen de muren van het klooster. Gregorius'
intreden in het klooster is de vrucht van een periode van innerlijke strijd tus-
sen zijn roeping (tot de rust van het kloosterleven) en zijn (ook gewilde)
betrokkenheid op de wereld. Caeleste desiderium - een verlangen naar de hemel
en aeternimtis amor - liejile tot de eeu,vigheid staan tegenover mundi cura - de
zorg voor de wereld.32 De kracht en uitnodiging van de genade kon Gregorius
tegenhouden tot het moment dat hij zich realiseerde dat hij mente retinerer - in

de geest werd vastgehouden r24-25 door de zorgen van de wereld. Dan pas is hij
in staat een antwoord op Gods aandringen te realiseren. Hij richt zijn aandacht
van de wereld op God, om zo zijn innerlijk te bevrijden. In zijn ogen kon dat
alleen door radicaal en volledig voor het kloosterleven te kiezen (cf. ex huius
vime nau»gio nudus evasi - naakt ontsnapte ik aan de schipbreuk van dit leven

r27). Bij Dagens valt de bekering van Gregorius samen met het zich afzonderen
van de wereld en is deze uiterlijke verandering uiteindelijk een spirituele erva-
ring, want gericht op een innerlijke bevrijding.33 Dat die mislukt, doet daar
niets aan af. Dagens betreurt het dat Gregorius in het autobiografisch fragment

30. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 284: de bekering'a marqut dans sons existence un
tournant capital' Gregorius hield aan zijn bekering een constant gevoel van heimwee naar de rust

op de berg Coelius over. De ervaring van zijn bekering vormt een constante in zijn denken en

schrijven over de bekering (onder meer in het boek Dialogen). Gregorius' bekering wordt in zijn
algemeenheid gedateerd tussen 573 en 575, Dagens kiest voor 573·
31. Cf. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 284: Gregorius' bekering is geen geisoleerd
fenomeen en'elle s'inscrit aussi dans un context historique et culturel, qui se rtvtle b travers le
recit qu'en fait Gregoire lui-meme' en o.c. 294:'Notre but est de rechercher maintenant le
contexte litteraire de ce fragment d'autobiographie, afin d'en percer le sens et d'en mesurer
mieux la portte exacte'.

31 Claude Dagens, Saint Grtgoire  le  Grand, 287.

33· Claude Dagens, Saint Gragoire le Grand, 294· Zie ook o.r. 280:'1'initiative de Dieu determine la
transformation du converti, qui rompt definitivement avec le pechd et change sa fagon de vivre.
Le propre des exempla de type hagiographique est d'insister davantage sur l'aspect instantant, ou
du moins assez rapide, de ces retournements spirituels' - wat, zo kan uit Dagens' werk
opgemaakt worden, ook op Gregorius eigen ervaring van toepassing is en daar aan den lijve
ervaren is. Met de afzondering van de wereld in het klooster, is ongetwijfeld niet het laatste

woord gezegd; Dagens spreekt daarvoor te uitdrukkelijk over de spirituele weg die de bekeerling
inslaat en de noodzakelijkheid van een constante bekering. Het autobiografisch fragment r13-27

zegt daar evenwel niets over.
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meer over zijn aarzelingen schrijft dan over zijn motieven en het leven waar hij
voor gekozen heeft.34

De contextualisatie plaatst het autobiografisch fragment niet alleen in de
context van de brief maar ook in de context van de actualiteit en het culturele
repertoire waar de brief deel van uitmaakt. Het is dezelfde context als van Gre-
gorius en hij laat zich kennen als een dwerg (zij het een grote) op schouders van
reuzen als hij de traditie inzet om zowel een tijdskritiek te formuleren, als woor-
den te vinden die recht doen aan de authenticiteit van zijn eigen ervaring. Dat
geldt in bijzondere mate voor de erfenis van Augustinus van Hippo (waar valt
zijn schaduw niet). De paragraaf waarin Dagens het autobiografisch fragment
zin voor zin bespreekt, heet niet voor niets 'une conversion augustienne:35 In
r13-27 van Ad Leandruni klinken verschillende echo's van Boek 8 van de Confes-
siones. Als Dagens de balans opmaakt, concludeert hij dat de formulering aan
Augustinus van Hippo doet denken en dat Gregorius zeker aan hem gedacht
heeft, maar dat de toonzetting toch een heel andere is. Ook de bekeringserva-
ring zelf is heel anders en waar Augustinus van Hippo voor het christendom
kiest is Gregorius al christen als hij voor het klooster kiest.36 Die keuze deelt hij
met Benedictus. In Boek I 1 van De Dialogen beschrijft Gregorius de bekerings-
geschiedenis van Benedictus. Dagens wijst op opmerkelijke parallellen en con-
cludeert dat Gregorius de bekering van Benedictus beschrijft als een ideale
bekering: Benedictus stelde de genade van de bekering niet uit en bleek niet
gehecht aan de wereld; zijn uiterlijke bekering valt samen met de bekering als
een spiritueel gebeuren.37

De woelingen van de 6de eeuw, de oorlogen, hongersnoden en andere jobs-
tijdingen uit die jaren, deed velen de weg naar het klooster vinden. Voor een deel
van hen was de religieuze bekering vooral een vlucht uit de wereld. Dat vormde
een probleem waar Gregorius zich tegen keert. Hij grijpt daarbij terug op Cas-
sianus die diegenen die zich alleen in naam bekeren, en voor wie het dragen van
het kloosterlijk habijt geen enkele consequentie voorhun leven heeft,'hypocrie-
ten' noemt. De echte en wezenlijke bekering is voor Cassianus een gang naar het
klooster die wordt gedragen door desideriu,n aeternae vitae ac salutis - het ver-

3+Clau(le Dagens, Saint Gregoire le Grand. 285v en 289.
35· Claude Dagens Saint Gregoire le Grand, 194·
36. Claude Dagens, Saint Grdgoire le Grand. 294vv en met name 297-299. In O.C. 27tv komt de
relatie tussen Augustinus en Gregorius in een ander verband ter sprake en stelt Dagens dat
Augustinus weliswaar het conceptuele kader vormt voor de theologie van Gregorius, en met hem
de fundamentele waarheid deelt van de kracht van Gods genade, maar dat ziin pastorale en
pedagogische invalshoek voor een heel ander soort van theologie zorgt. Gregorius doet geen
afbreuk aan de Augustijnse orthodoxie; dat hij benadrukt dat de genade een menselijke
inspanning vergt is geen semi-pelagianisme maar een thema uit de monastieke theologie (i.c. van
Cassianus).
37· Claude Dagens, Saint Gregoire le Grand, 299VV.
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langen naar het eeuwig leven ofhet heil.38 Dit klinkt als caeleste desiderium of ae-
ternitatis amor waarmee Gregorius in de brief aan Leander zijn eigen roeping
onder woorden brengt. In zijn woordkeuze neemt Gregorius de traditie die Cas-
sianus verwoordt op om zijn eigen bekeringservaring te kunnen uitdrukken en
te bekritiseren. Voor Gregorius is bekering vooral een spirituele gebeurtenis. Hij
verwijt zichzelf niet dat hij het klooster inging maar dat hij te lang haperde in
het voltrekken van de spirituele bekering waar hij zo naar verlangde.39

Voor Dagens zijn niet alleen dit soort intertekstuele verbanden van belang.
Hij wijst er bijvoorbeeld op dat de brief in een context staat van een vriend-
schap tussen Gregorius en Leander: de zinsnede omne in mis auribus exposui -

heb ik alles v66r je oren beschreven r16-17 lijkt te veronderstellen dat, omdat Gre-

gorius indertijd zijn bekeringsverhaal in geuren en kleuren aan Leander verteld
heeft, hij nu kan volstaan met een korte samenvatting.4° Een tweede punt is dat
het autobiografisch fragment deel uitmaakt van een brief waarin Gregorius
schrijft over het project van de uitleg van het boek Job. Het ophalen van herin-
neringen heeft een specifieke functie in het relaas over de omstandigheden
waarin hij aan het commentaar begon: een apocrisiarius in Constantinopel (en
paus, toen hij de brief schreef), ver weg van de rust van het klooster waar hij
eens heen vluchtte en volop levend in het spanningsveld tussen wereld en
hemel. Het lijkt alsof hij de onrust van de situatie waarin hij zich bevindt, pro-
jecteert op de herinneringen aan zijn bekeringsgeschiedenis en dat de jaren van

contemplatieve rust na zijn vlucht naar het klooster de bron zijn voor de nos-
talgie waarmee hij terugkijkt en weet dat hij zich alleen door zijn eigen twijfel
en onvasthoudendheid weer in hetzelfde schuitje als voor zijn bekering bevindt
(cf.  ut  frustra  tunc credidi -  zoals  ik  toen  tevergeefs  geloofde r26-27).41 Gregorius
vertelt zijn bekeringsgeschiedenis niet alleen om de herinnering levend te hou-
den, maar ook om zijn huidige, moeilijke positie meer relief te geven.42

38. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 256v. Bekering moet als morele bekering begrepen
worden. Zoals een door (bijvoorbeeld) angst ingegeven bekering een middel kan zijn om tot dat
doel te komen, is de morele bekering bij Cassianus zelf een middel tot een ander doel: het inslaan
door de bekeerling van een nieuwe, mystieke levensweg - waardoor'bekering' een constante
wordt. Ook wat deze thematiek betreft laat Gregorius zich door Cassianus inspireren.
39.'(I)la ressenti inttrieurement le dtsir d'une vie plus parfaite, mais il a remis a plus tard les

changements exterieurs, en particulier le changement de costume, si bien que ses dispositions
d'Ame se sont peu A peu degradees. Ce qu'il regrette lorsqu'il se tourne vers son passt ce n'est pas
d'avoir tte hypocrite, mais d'avoir hesite h operer la "conversion totale A laquelle aurait du le
conduire l'appel de Dieu.' Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand. 296.
40. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 285 en 287V. Dagens wijst hier ook op overeen-
komsten in achtergrond, wereldbeeld en levenslot: beide ziin monnik en houden zich met
wereldse zaken bezig. Van belang is dat, in de vriendschappelijke relatie, Gregorius in de meer
ervaren Leander zijn leermeester zag.
41. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 286v.

41. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 289: 'Ide briefl n'est pas un document pleinement
objectif, qui s'offrirait a une investigation scientifique, mais une occasion pour son auteur
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In haar Habilitationsschrijt doet Katharina Greschat een ander voorstel. Zij

leest de brief Ad Leandrum als een inhoudelijke en technische inleiding op de
Moralia.43 In de brief (met name de drie laatste paragrafen) gaat Gregorius uit-
gebreid in op de exegetische methode die hij hanteert. Volgens de regels van de
briefkunst van zijn tijd laat hij het hoofdpunt van de briefvoorafgaan door een
expose over zijn leven, i.c. zijn bekeringsgeschiedenis (het autobiografische
fragment r13-26 en het vervolg daarop: zijn terugkeer in de wereld als kerkelijk
ambtsdrager). Het gaat dan niet om de herinneringen aan de gebeurtenissen
zelf maar om een 'levensechte' illustratie van de functie van het lezen van de
Schrift. De Moralia is een studie naar en proeve van deze functie. De lectio divi-
na heeft tot doel de mens in zijn binnenste te treffen en de pijn van de compunc
tio die dat oplevert moet hem tot een berouwvolle levenspraxis brengen. De
terugblik op zijn leven wordt onder woorden gebracht als een spanningsveld
tussen het verlangen naar de hemel en de verantwoordelijkheden voor de
wereld, en precies dat spanningsveld is het grondthema van de uitleg van het
boek Job.

Voor Greschat is de kern van het inhoudelijke deel van de brief niet zozeer
de bekering (r13-27) maarde verzuchting over de situatie waarin Gregorius zich
in Constantinopel bevindt: Quia enim mundi iam tempora malis crebrescenti-
bus termino adpropinquante turbata sunt, ipsi nos, qui interius mysteriis deservi-

re credimur, curis exterioribus implicamur - omdat immers door het ophanden
d)n van het Ei,ide van de wereld de tijden al in verwarring worden gebmcht door
het zich verspreiden van het kwaad, wij zelf, aan wie toevertrouwd wordt zich
innerlijk te wijden aan de mysterien, verwikkeld worden in de uiterlijke zorgen
r39-42. Het gaat om ipsi nos - wij zeg, de asceten die door de nood van de tijd
en het naderende Einde gedwongen zijn de monastieke afzondering te doorbre-
ken en zich met de wereld te bemoeien.44 Een conversio als in r13-27 wordt dan
als het ware een achterhaald bekeringsmodel. Nadat, eenmaal in het klooster,
de kerk alsnog een beroep op hem deed en hem geen vluchtmogelijkheden toe-
liet (cf. oboedientiae virtus - de deugd van de gehoorzaamheid r33-34), ervoer
Gregorius aan den lijve dat caeleste desiderium - het verlangen naar de kernel en
habitus saecularis- de wereldlijkegewoontewezenlijk op elkaar betrokken zijn.45

d'tvoquer une fois de plus son itintraire spirituel, tout en livrant h son correspondant ses soucis
les plus actuets.'
43· Katharina Greschat, Die Moralia in lob, 47-52.
4+ Toen Gregorius nog prefect van de stad was, stond de vluchtweg naar het klooster hem nog
open. Als dienaar van de kerk is dat niet langer mogelijk: de plicht van gehoorzaamheid en het
eschatologisch perspectief waar in het citaat sprake van is, breken de monastieke afzondering
open. Cf. Katharina Greschat, Die Moralia in lob, 50
45- Katharina Greschat, Die Moralia in Job, 48: 'Gregor macht sein eigenes Leben nicht nur zu
einem Modell fur die Unvertraglichtkeit zwischen den Anforderungen der sichtbaren augeren
Welt und der alleinigen Konzentration auf Gott, zwischen der uita actiua und der uita contem-
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Anders dan bij Dagens verliest de brief aan Leander bij Greschat het karak-
ter van een autobiografische bekentenis van Gregorius over zijn bekering. De
brief is in haar ogen een gecomponeerde tekst, een topos, waarin ervaringsge-
gevens een rol spelen in het formuleren van een standpunt betreffende de the-
matiek die hij (op verzoek) in zijn Job-commentaar aansnijdt en waar hij in
Constantinopel ook zelf mee geconfronteerd werd, namelijk dat een afzonde-

ring in het klooster geen realistische optie meer is. In haar lezing verschuift het
zwaartepunt van het inhoudelijk gedeelte van de brief. Het crisismoment is vol-
gens Greschat niet de vlucht voor de beklemmende onrust in de wereld naar het
klooster (de bekering, cf. Dagens) maar de door de wijdingen afgedwongen
terugkeer in de wereld.46

In de volgende paragraaf zal de brief wederom met semiotische ogen bekeken
worden, maar dan met de'voorkennis' van de theologische en historische gege-
vens en inzichten omtrent de theologie van Gregorius en de historische bron
over zijn bekeringservaring. De vragen en problemen die in de contextualisatie
van de tekst als bron een rol spelen, zijn geen semiotische vragen of problemen
(al zijn er natuurlijk overeenkomsten) en hoeven ons hier niet bezig te houden.
Anders ligt dat bij de voorstellen die op grond van de contextualisatie gedaan
worden. In deze paragraaf is duidelijk geworden dat bekering voor Gregorius
de basisstructuur van het christelijk leven is. In zijn theologie is bekering de

menselijke respons op Gods heilshandelen, concreet zichtbaar in de incarnatie.
Dat duidt op een dynamiek. Gregorius bouwt geen systeem. Zijn theologiseren
heeft meer weg van een beweging, met als rode draad een dynamiek van verin-
nerlijken. Het verinnerlijken is noodzakelijk om bij de kern van de zaak te
komen; een heilszaak in dit geval, want achter of onder de ambivalentie en
gebrokenheid van de wereld schuilt de dragende grond van Gods betrokken-
heid op de wereld. De zichtbare wereld en de paradoxale levenservaringen zijn
in de ogen van Gregorius ook tekenen van de heilshistorische werkelijkheid, die
als genadegave wordt aangereikt - de mens hoeft zich er alleen maar op te rich-
ten om het heil te zien en om op de golf van de heilsgeschiedenis mee te bewe-

gen. Vandaar conversio - bekering, wat een spirituele, morele bekering moet zijn.
In het geloof gaat het om de spirituele werkelijkheid 'in' de werkelijkheid van

alledag. Hier licht de grondstructuur van Gregorius' denken op: de oppositie
tussen binnen en buiten of: caeleste desiderium - een verlangen naar de hemel

platitia, sondern auch zu einer spannungsvollen und mit Leid gepaarten, ihm durch die Aus-
ubung des kirchlichen Dienstes auferlegtes Verbinden dieser beiden Pole.' Wat overeenkomt met
het inzicht van Carole Straw dat de opposities in het denken van Gregorius gedragen worden
door een verbindende en funderende eenheid.
46. Katharina Greschat, Die Moralia in job, 50· Met een verwijzing naar Conrad Leyser, Authority
and asceticism, 161 en R.A. Markus, Gregory the Great, 15.
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tegenover mundi cum - de zorg voor de wereld. In de brief Ad Leandrum speelt
deze tegenstelling een belangrijke rol. De tekst staat in de context van de Mora-
lia in Job en de ruimere context van de actualiteiten in de 6de eeuw, en ver-
woordt in die zin een ervaringsgegeven. Gregorius is een ervaringstheoloog,
waarbij de verhouding tussen het ervaren van de tijdgeest en aan den lijve een
interessant punt is. De contextualisering laat in ieder geval zien hoe Gregorius
in zijn denken en handelen zich ent op de traditie en die aanpast aan de teke-
nen van de tijd - en dat is precies wat geschiedenis doet.

Ter afronding van deze paragraaf het volgende. Claude Dagens wijst in zijn
contextualisatie op het verband tussen bekering, het pastorale ambt en de mis-
Sionering in het denken van Gregorius de Grote.47 De bekeringstheologie van
Gregorius wortelt niet alleen in zijn eigen ervaring maar geeft ook vorm en
richting aan zijn handelen. Hier kan een verband vermoed worden tussen de
bekeringservaring, die in dit hoofdstuk centraal staat, en de thematiek van de
volgende twee hoofdstukken: de Engelse missie.

5.1 Semiotische terugblik: de leeshypothese en de theologie van de bekering
van Gregorius de Grote

De semiotiek biedt, net als het contextualiseren, lezers een manier om een tekst
te bestuderen en te begrijpen. Tijdens het lezen van goede geschiedenis ziet de
lezer het verleden als het ware voor zich. Met het formuleren van de leeshypo-
these beoogt de analysant een soortgelijke overtuigingskracht te bereiken. Het
gaat om twee wetenschappelijke paradigma's die eenzelfde onderzoeksobject
delen. Op het raakvlak van beide ontstaat een ruimte waarbinnen betekenis-
voorstellen elkaar kunnen verrijken en aanscherpen, ofgewezen kan worden op
blinde vlekken en vanzelfsprekendheden.

Een voorbeeld biedt Greschat die, in het kader van haar lezing van Ad Lean-
drum, verwijst naar een artikel uit het voorland van dit onderzoek om aan te
geven dat de brief als een introductie op het Jobcommentaar gelezen moet wor-
den.48 De opmerking aldaar, dat de tekst meer een gids voor de lezers van de
Moralia wordt, dan een bron over het leven van Gregorius, wordt echter
gemaakt in verband met enkele observaties in het kader van de condities van
verstaan. Zoals de tekst aan ons verschijnt, als onderdeel van een tekstkritische

47. Claude Dagens, Saint Grkgoire le Grand, 311vv. Cf. Agnts Boulouis,'Rdferences pour la
conversion du monde paken', 90-112.

48. Katharina Greschat, Die Moralia in job, 48: 'Gregor gibt den Lesern nicht nur einen Einblick
in seine eigene Erfahrungen, sondern eine erste Einfuhrung in die Thematiek der Moralia in Job.'
met een verwijzing naar A. Smeets,'Une lettre comme don' in: Louis Panier, Les lenres dans la
bible, 250 (dat Greschat in haar bibliografie mijn voornaam verkeerd heeft, zij haar vergeven).
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editie, lijkt de tekst van de brief deel van het boek uit te maken; de aanduiding
epistola - briefheeft in die tekstuele context meer weg van een hoofdstuktitel
dan van een genre-aanduiding. Door de specifieke wijze van verschijnen wordt
de oorspronkelijke communicatieve functie gerelativeerd. Dat zegt iets over de
inbreng van de redacteur van de editie (en het aannemen van zijn gezag) maar
niet per se iets over de auteur van de tekst, of in dit geval teksten (brief en com-
mentaar).49 Bovendien, dat in de brief de thematiek caeleste desiderium - een

verlangen naar de hemel en habitus saecularis - de wereldlijke levenswijze aan de
orde komt, betekent niet automatisch dat het een bedoelde inleiding op een
nadere uitwerking hiervan in het commentaar op Job is. Met de leeshypothese
in het achterhoofd kan gesuggereerd worden dat hoewel de oppositie tussen

verlangen en verantwoordelijkheden de grondthematiek in de Moralia vormt,
het evengoed een effect kan zijn van het gesprek in tuis auribus - voorje oren r16
tussen Gregorius en Leander. Gregorius verhaalde toen (blijkt uit de brief) over
de rol die dit spanningsveld in zijn bekeringsgeschiedenis speelde. Als antwoord
zette Leander hem op het spoor van het boek Job, omdat het diens verwachting
was dat Gregorius bij Job een modus zou kunnen vinden om de spanning van
de oppositie waarin hij zich gevangen voelde, uit te kunnen houden. Of, beter
nog, te overstijgen.

De semiotische analyse kan dus op grond van argumenten een tekst loswrik-
ken uit de vanzelfsprekendheden van de contextualisatie. Wat iets anders is dan
het ontkennen van het belang en de impact van de contextualisatie op de tekst
(in termen van de semiotiek: de instantie van de enunciatie). Van allerlei 6de-
eeuwse conventies en de doorwerking van auteurs als Augustinus van Hippo,
kan zonder problemen gesteld worden dat ze deel uitmaken van de instantie
van de enunciatie. Al moet het discours wel aanleiding geven de sporen als
zodanig te benoemen (en kan het de analysant aan de benodigde competentie
ontbreken om de sporen als zodanig te herkennen).

Het afgebakende discours zal, als uiting van de instantie van de enunciatie,
sporen (moeten) tonen die overeenkomen met het beeld dat door de con-
textualisatie van de tekst geschetst wordt. Immers, de semiotische bril geeft een
andere kijk op de dingen maar de analysant kijkt wel naar hetzelfde landschap
als de theoloog of historicus. Zo werd hierboven de tegenstelling tussen buiten

46 A. Smeets, 'Une lettre comme don', 250. Even later wordt naar hetzelfde artikel verwezen als
Greschat stelt dat met ipse nos - zeljs wij'jeder von Gregor anvisierte Leser direkt angesprochen
Iwird], der sich ebenfalls mit der Frage konfrontiert sah, wie ein geistliches Leben angesicht der
wachsenden Aufgaben, die ohne die Mitthilfe kirchlicher Amtstriger nicht liinger zu meistern
waren, gestaltet werden konnte.' o. c 51 met een referentie naar A. Smeets,'Une lettre comme don',
251. Ook dan rekt Greschat de bedoelde betekenis op: de brief krijgt alleen door de plaats in een
tekstkritische editie een niet-oorspronkelijk, publiek karakter; de nieuwe lezers zijn daarmee niet
door Gregorius voorzien of bedoeld. Uit de hierboven uitgevoerde analyse van de brief blijkt dat
ipse nos - zelfs wij, in de context van de brief, betrekking heeft op Gregorius en Leander.
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en binnen herkend als de grondstructuur van de theologie van Gregorius. Deze
grondstructuur draagt een dynamiek tussen een horizontale (een beweging ad
intra) en een verticale as (een beweging ab intm). De dynamiek beweegt zich
naar de kern, concreet het snijpunt van de assen, dat telkens als het bereikt
wordt ook weer achter de horizon verdwijnt. Dit is de dynamiek van de (spiri-
tuele of morele) bekering als basisstructuur van het christelijk leven.

Bij de bespreking van de narratieve semantiek, werden de termen horizon-
taliteit en verticaliteit gebruikt om de kernsemen te benoemen van respectieve-
lijk de thematische trajecten Levenstocht en Spiritualiteit. De /horizontaliteit/
is de kernseem van het traject Levenstocht. De structuur van dit traject kan
nader bepaald worden door de oppositie lichaam vs. geest. Daar sluit de thema-
tische isotopie van het traject Levenstocht bij aan: een proces van geestelijke
groei, een proces van verinnerlijking. De inzet van de horizontale dynamiek is
het aan /autonomie/ gerelateerde streven naar zelfbehoud (bijvoorbeeld in het
afwenden van gevaren, zoals de beklemming van de zorgen uit de wereld). De
vlucht naar het van de wereld afgeschermde klooster is een poging dit streven
te realiseren. Ook het handelend optreden van de actor Gregorius, zijn beslui-
ten, nadenken, gewaarworden of inzien, past in de dynamiek van de isotopie.
In de analyse zijn ook de sporen van de beperkingen van de horizontale dimen-
sie aangetroffen: allereerst het besef dat wereld en klooster dezelfde zichtbare,
geografisch bepaalde lokaliteit delen, waarmee de onmogelijkheid van een vol-
ledige afzondering van de wereld evident wordt (cf. ook het niet kunnen vluch-
ten vanwege de plicht van de gehoorzaamheid). Vervolgens gaat het om het
besef van de eindigheid van de menselijke mogelijkheden. Er is niet alleen spra-
ke van eufoor handelen (de bewust genomen beslissing in te treden in het kloos-
ter bijvoorbeeld) maar ook van dysfoor handelen (de onbehoedzaamheid, het
niet in staat  zijn de monastieke  rust vast te houden). Bovendien wordt /auto-
nomie/ ontmaskerd als /heteronomie/ als blijkt dat het menselijk handelen niet
alleen van het individu afhankelijk is.

Met het ontvouwen van de isotopie'proces van geestelijke groei' in het dis-
cours komt uiteindelijk de /verticaliteit/ van het traject Spiritualiteit in beeld

met opposities als: mens vs. God, aarde vs. hemel, wanorde vs. harmonie en
weten vs. Waarheid. De dynamiek van dit traject breekt de zichtbare werkelijk-
heid en ruimtelijkheid open en richt zich, in het verlengde daarvan, op een
ander verstaansniveau van de mens: dat van mens - de geest. Dit heeft een effect
van ontsluiten of openbaren; de geschiedenis blijkt ook heilsgeschiedenis en
voltrekt zich in samenhang met het goddelijke heilsplan (cf. de tekenen van het
Einde waar in 09-40 aan gerefereerd wordt). Dat geldt ook voor het eigen leven
(cf. het beseffen van divina dispensatione - de goddelijke voorzienigheid r46-47
en vooral dat impossibile esse non poterat, quod de fraternis mihi cordibus carita-
tis imperabat - niet onmogelijk kon zijn, wat mun broeders vanuit de liefde van

130



het hart aan niij opdroegen r71-72). Tijdens wat in de analyse het kernmoment
genoemd is, wordt in het discours de ontdekking gedaan dat beide trajecten (en
daarmee beide dimensies) fundamenteel en wezenlijk op elkaar betrekking
hebben en blijkt dat het traject Levenstocht door het traject Spiritualiteit
omsloten wordt en er in opgenomen is. De principiele eindigheid van de men-
selijke mogelijkheden en de eenheid van de zichtbare werkelijkheid worden
opengebroken, waardoor nieuwe perspectieven op de werkelijkheid dn nieuwe
menselijke mogelijkheden ontstaan.

Dit kan gelezen worden als een spoor van de dialectische dynamiek binnen
de theologie van Gregorius de Grote, wat in het discours ook zichtbaar is in het
parcours dat het subject van handelen doorloopt. Het streven naar zelfbehoud
transformeert zich in het ideaal van de navolging. Een parcours van /autono-
mie/ via/heteronomie/ naar/theonomie/. Tijdens het kernmoment van het dis-
cours wordt de nieuwe verhouding bepaald van het subject van het discours ten
opzichte van het zijn van en handelen in de werkelijkheid.

Het lijkt erop dat de semiotiek en de theologie eenzelfde architectuur van de
theologie van Gregorius de Grote beschrijven. Het in de analyse beschreven
proces van verinnerlijking past bij de in de theologie geschetste beweging ad
intra en verduidelijkt de impact ervan als het discours de beweging doortrekt,
tot en met het bezwijken vddr het duistere boek Job toe. Het verinnerlijken als
proces van geestelijke groei past bij de discretio waar in de theologie van Grego-
rius sprake van is: het'doorzien' van de feitelijkheid van de realiteit. De theolo-
gische beweging ab intra wordt in de semiotische analyse zichtbaar als het sub-
ject vanuit zijn interioriteit (cf. oculos mentis - de ogen van de geest r70) opziet
naar de Schenker van gaven en hernieuwd in beweging komt door daadwerke-
lijk in te gaan op de onbeschaamde verzoeken het boek Job te verklaren. Het is
verleidelijk om in het'opzien' en de daaropvolgende reactie de conversio - beke-
ring als een spirituele ervaring te herkennen. En dat roept de vraag op: geldt de
herkenning van degrondstructuur van zijn denken tevens voor wat in zijn ogen
de basisstructuur van het christelijk leven is?

Bekering is in de theologie van Gregorius de Grote een spirituele ervaring.
De uiterlijke bekering (tot het christendom of de religieuze levensstaat) is niet
voltooid zonder een innerlijke, morele bekering. Beide componenten van de
bekering geven vorm en inhoud aan het christelijk leven (in de zin van'als een
christen leven'). De bekering wordt ervaren als een genadegave. God zet de con-

versio - bekering in gang en biedt de mens een (onuitputtelijke) bron voor een
daadwerkelijke bekering aan. Bekering is een beweging die begint met de gena-
de, worstelt met de impact en tot rust komt in een realiseren van de genadega-
ve. Gregorius gebruikt de termen inchoatio, ,nedietas en perjectio: het proces
begint als de genade de bekeerling laat kennismaken met de vertroosting,
gevolgd door een fase van oefening en strijd tegen verlokkingen, afgerond door
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de versterking van de uiteindelijke redding.50 Hierboven is vastgesteld dat voor
historici de passage r13-27 in de brief aan Leander de bekeringsgeschiedenis van

Gregorius weergeeft. En inderdaad, conversionis gratiam - de genade van de
bekering zet daar het verhaal in beweging en laat Gregorius verlangen en doet
hem streven naar het realiseren van de genade. Dat mondt uit in een innerlijk
conflict waarin Gregorius zo verstrikt raakt, dat hij een vlucht naar het kloos-
ter als enige uitweg ziet. Met de redding van de schipbreukeling bereikt het
relaas zijn eindpunt. Het schema past.

Vanuit de analyse bezien is dit echter geen bevredigende conclusie. Uit de
discursivisatie bleek dat de erkenning van de vergeefsheid van de vlucht naar
het klooster een dysfore sanctie is op een bepaald, op zelfbehoud gericht, han-
delen in de wereld (en een concretisering van de eerder uitgesproken dysfore
sanctie 'ontevredenheid', cf. displicebat - ik was ontevreden r16-17). Het betreft
een handelen waarmee, zo blijkt uit het vervolg, het tegendeel bereikt wordt van
wat in de aanzet tot het handelen (i.c. de reactie op de genade van de bekering)
bedoeld was: Gregorius was en kwam in de greep van de wereld. Het autobio-

grafisch fragment maakt in het discours deel uit van discursieve eenheid (ii)
waar het gaat over het handelen van Gregorius in de wereld. Het erkennen van
het mislukken van de opzet van de vlucht naar het klooster kan gezien worden
als het keerpunt van deze discursieve eenheid, zij het een keerpunt achteraf Chet
betreft een geenonceerde enunciatie), en loopt vooruit op de ontwikkelingen in
het vervolg van het discours. Het discours geeft te kennen dat met het intreden

de strijd van de mediems nog niet gestreden was. De vraag is of met een semio-
tiseren van de bekeringservaring wel bepaald kan worden wanneer de strijd

gestreden is en de bekering zich voltrokken heeft.

Massimo Leone beschouwt een bekeringsverhaal als een semiotisering van een
bekeringservaring.51 Leone definieert bekering als de confrontatie van het reli-

gieuze zelf van een persoon met een nieuw religieus systeem en het pogen de sta-
biliteit van het zelf binnen het nieuwe religieuze systeem te herstellen. Het gaat
om het ontstaan en overwinnen van een diep ingrijpende ervaring van destabi-
lisatie. Leone vergelijkt het met een aanval van vertigo of duizeligheid. De dui-
zeling, en ook wat erop volgt, is alleen te kennen als een verhaal.52 In zijn kern is

50. Claude Dagens, Saint Grtgoire le Grand, 260 met een verwijzing naar Moralia inlob, Xxiv, 11,28.
51. Massimo Leone, Religious conversion and identity geeft een semiotische analyse van bekerings-
verhalen en hun representaties. Leone richt zich op vroeg-moderne voorbeelden van bekering en
werkt ook een drietal christelijke basismodellen uit (de intellectuele bekering van Augustinus, de
emotionele bekering van Maria Magdalena en de pragmatische bekering van Paulus). Ziin
benadering biedt een vruchtbare aanzet voor een semiotische benadering van de bekering van
Gregorius zoals verwoord in de brief Ad Leandrum.
52. Massimo Leone, Religious conversion and identity, xi. 'Religious conversion will be studied as a
story, which converted people constantly recount to themselves in order to consolidate their
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het bekeringsverhaal de weergave van de trans formatie van een situatie van /niet
geloven/ naar een situatie van /geloven/; waar eerst sprake is van een disjunctie
tussen het subject van de bekering en het object van het (nieuwe) religieuze sys-
teem, is aan het eind van het verhaal sprake van een conjunctie tussen subject en
object. De transformatie heeft een sterk begin en wordt beschouwd als iets wat
de bekeerling overkomt of, beter, overdondert. Aldus kan de bekering beschre-
ven worden als een proces van destabilisatie (een desorientatie door het instor-
ten van de coherente geloofsstructuur), crisis (het verlies van persoonlijke en so-
ciale identiteit) en restabilisatie (het opbouwen van een nieuwe coherentie van
de geloofsstructuur).53 Zoals hierboven al is aangeduid, ziet Leone de aanval van
duizeling als de representatie van de bekeringservaring. De bekeerling voelt zich
aangestoten, aan het wankelen gebracht, door elkaar geschud en gedwongen in
beweging gezet. De schok van de destabilisatie veroorzaakt het ineenstorten van
de religieuze identiteit en dat impliceert een tweevoudige crisis op persoonlijk
en sociaal vlak.

De persoonlijke crisis van het verlies van identiteit wordt gerepresenteerd
door de controverse, de strijd tussen oude en nieuwe overtuigingen die de
bekeerling in en met zichzelf uit moet vechten. De sociale component van de
crisis wordt gerepresenteerd door het beeld van verraad, omdat de bekeerling
expliciet afstand neemt van de in zijn sociale groep gedeelde geloofsstructu-
ren.54 De fase van restabilisatie is de fase van de voltrokken bekering, waarin de
controverse overwonnen moet worden en een nieuwe sociale positie verworven
moet worden (of de oude sociale positie op de een of andere manier hersteld).
Daartoe moet een nieuwe taal geformuleerd worden, die oud en nieuw met
elkaar verbindt en waarmee zowel de crisis van strijd en verraad als de nieuwe
persoonlijke en sociale identiteit onder woorden gebracht kan worden. Dit is
met andere woorden de fase van zingeving en betekenisverlening; hier voltrekt
zich de semiosis.55

identity and eliminate the feeling of vertigo, which seizes everyone who has lost one's spiritual
equilibrium' o.c. xii. Leone kiest uitdrukkelijk voor een semiotische benadering en beschouwt dat
als een vruchtbare aanvulling op de geschiedwetenschappelijke benadering van teksten.
Semiotiek voegt iets toe wat voor historici in zekere zin onzichtbaar blijft: ' ( . . . )l a m implicitly
suggesting that religious conversion is personal mystery enshrined in public history, and that if
historical and sociological research is fundamental to analyse the context of religious conversion,
its personal features are better illustrated through the semiotic analysis of stories and
representations' o.c. 3.
53. Er is sprake van een discontinue continuiteit. Cf. Massimo Leone, Religious conversion and
identity, 173: 'the main point of this book was to show that religious conversion is primarily a
conversion of meanings, wherein the paradoxical constitution of a stable identity through a
sharp change is possible only when the elements which compose a soul are rearranged in order
to express a different language.'
5+ Massimo Leone, Religious conversion and identity, 52VV.
55· Massimo Leone, Religious conversion and  identity, Sovv. De christelijke traditie kent drie
basismodellen om de restabilisatie onder woorden te brengen. Het gaat dan om de bekerings-
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Theologische structuur inchoatio medietas perfectio
Semiotische structuur destabilisatie crisis restabilisatie
Aspectualisaties / inchoatief / / duratief / / terminatief /

eufoor dysfoor eufoor

VOORDIEN: NADIEN:
/ duratief & terminatief / / inchoatief & duratief /

dysfoor eufoor

Schema 2.10 Overzicht van de (gregoriaanse) theologische en de semiotische structuur
van de bekering.

Het zojuist beschreven semiotisch schema van de bekering komt overeen met
het gregoriaanse schema van inchoatio, medietas en perfectio. De bekeringser-
varing van Gregorius voltrekt zich evenwel binnen een en dezelfde geloofs-
structuur. In zijn bekering zal het dus niet gaan om een fundamentele verande-
ring van lokatie, van de ene naar de andere geloofsstructuur (een formele beke-
ring) maar om een fundamentele verandering van positie binnen de lokatie van
de ene geloofsstructuur (een religieuze of morele bekering) of, in termen van
de theologie van Gregorius, om de opposite tussen de externe en interne com-
ponent van de conversio (zie schema 2.10).

Uit de analyse blijkt dat het autobiografisch fragment in de brief aan Lean-
der niet van het afgebakende discours als geheel geisoleerd kan worden. In het
discours wordt in herinnering geroepen wat Gregorius aan Leander over zijn
levensloop heeft toevertrouwd, waarover hij ontevreden was en waarmee hij
zich in zekere zin verzoend had ten tijde van het gesprek in Constantinopel. Het
gaat dan om discursieve eenheid (i) r3-17 de opmaat voor het in herinnering
roepen van het gesprek (eigenlijk inclusief de dysfore sanctie in r26-27) en een-
heid (iii) r37-55, de reflectie achteraf. Daarnaast wordt in het discours manifest
wAt Gregorius ontevreden maakte (eenheid (ii) ri7-37) en hoe hij uit de impas-
se kwam (eenheden (iv) r55-84 en (v) r84-117); de eenheden (ii) en (iv) zijn
elkaars spiegelbeeld; eenheid (v) de eufore sanctie op de performantie van een-
heid (iv). Het ligt voor de hand om in eenheid (ii) te zoeken naar sporen van de
fase van destabilisatie en het begin van de bekeringservaring, daar immers
begint het vertellen van het levensverhaal. Het noemen van conversionis grati-

verhalen van Augustinus van Hippo, Maria Magdalena en Paulus. Binnen de drie bekerings-
modellen functioneren wat Leone 'paradoxale objecten' noemt als representaties van het herstel
van de integriteit van het religieuze zelf. Deze objecten ziin in staat om de ambiguiteit van de
spirituele ervaring tot uitdrukking te brengen en de waterscheiding tussen oud en nieuw te
representeren. Bij Augustinus van Hippo gaat het dan om de vijgenboom, bij Maria Magdalena
om de spiegel en bij Paulus om het paard dat in de iconografie van zijn bekering een eminente
rol speelt.
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am - de genade van de bekering r17 past bij de theologische structuur van de
bekering. Zo op het oog ontbreekt ieder spoor van de duizeligheid waar Leone
het over heeft. Overigens is er later in het discours wel degelijk sprake van iets
wat op een aanval van duizeligheid doet denken: het naar een afgrond gesleept
worden, het bijna bezwijken en vanuit de (innerlijke) diepte opzien naar boven
in r66-70. Nu iseenheid (ii) een schriftelijke herinnering aan een eerder gevoerd
gesprek. Het is, met andere woorden, een representatie van een representatie en
dat zou de oorzaak kunnen zijn van de gedempte dramatiek. Het is de vraag of
in de representatie, sporen van de destabilisatie te vinden zijn, veroorzaakt door
een bekeringservaring uit de eerdere representatie.

De genadegave heeft een duidelijke impact. Het alsmaar uitstellen en het
geinspireerd zijn, zijn daar signalen van. De signalen sluiten aan bij de twee ac-
tantiele rollen van Gregorius die bij de bespreking van de actorialisatie genoemd
zijn. De actantiele rollen verhouden zich tot elkaar als buiten vs. binnen of ego -
ik(zelf), individualiteit vs. mens -geest, persoonlijkheid. Beide actoren, dus heel
het mens-zijn van Gregorius, worden aangeraakt door de genade. De actor Ik-
mens is er door geynspireerd en heeft een besef van wat de consequenties zijn
waar de genade toe oproept (cf. caelesti sum desiderio afflatus  (...)  aperiebatur
enim mihi iam de aeternimtis amorequidquaererem - ik was dooreen hemels ver-

langengeinspireerd (...) het was metoenalonthuldwdt ikaangaande deliefdevan
de eeuwigheid moest zoeken r18-20); de actor Ik-egostelt uit en weet dingen be-
ter (cf. 18v). Vervolgens vlucht en ontsnapt hij (althans dat dacht hij) aan de im-
passe waar hij in verstrikt raakt.56 De vier genoemde performanties spelen zich

af op het niveau van de pragmatiek van de actor Ik-ego (pas achteraf komt de
cognitieve modaliteit van deze actor aan het woord: ut frustra tunc credidi - zo-
als ik toen tevergeefsgeloofde r26-27 en displicebat- ik was ontevreden r16-17).De
performanties van distuli - ik stelde uit r18 en pumvi - ik meende beter te weten

rig hebben beide van doen met een op afstand houden van wat conversionis gra-
tiam - degenade van de bekering r17 op de een of andere manier evident maakt
(de actor Ik-mens heeft er zelfs een idee van, al blijft onbenoemd wat). De actor
Ik-ego prefereert, blijkbaar, de zekerheid van het bestaande boven de onzeker-
heid van het nieuwe. Achter de fa ade van het actieve en bewuste uitstellen en

56. Bij de actorialisatie zijn de twee rollen benoemd als de schrijvende of sprekende dan wei
belevende'Ik' en de actant'ziel'. Hierboven is de naamgeving aangescherpt. Binnen beide
actantiele rollen kunnen een cognitieve en pragmatische modaliteit onderscheiden worden.
Binnen de actor Ik-ego kan dan een onderscheid gemaakt worden tussen het vermogen tot
reflectie of inzicht en tot geloven (cognitief) en het vermogen tot weten en handelen
( pragmatisch). Binnen de actor Lk-mens gaat het om: gevoel, besef, emotie (cognitief) en
intentie, goede bedoelingen (pragmatisch). Wat bij de actor Ik-mens impliciet is, wordt bij de
actor Ik-ego expliciet; althans, soms, als de Ik-ego niet tegenstribbelt of onmachtig is. Er tekent
zich een overeenkomst af tussen de cogniteve modaliteiten van beide actoren en het N p
Spiritualiteit/Navolging en de pragmatische modaliteiten en het N p Realiteit/Zellbehoud.
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het beter weten, kan een dysfoor spanningsveld van een 'niet durven' of'niet
kunnen willen' vermoed worden. lets soortgelijks is bij het latere vluchten en het
aan de schipbreuk ontsnappen aan de orde. De dysfore spanning wordt dan evi-
dent als het aspect van het'in de greep van de wereld zijn' gemanifesteerd wordt
(cf. saeculari habitu - hetkleed vande wereldr18-19 en mente retinerer- in degeest
werd vastgehouden r24-25). Het vluchten manifesteert een radicale breuk met
wat vertrouwd was, als een achter zich verbranden van schepen. De geimpliceer-
de omslag voltrekt zich op het kruispunt van de horizontaliteit van de (vier)
pragmatische performanties van de actor Ik-ego en de verticaliteit van de dia-
loog tussen de Ik-ego en Ik- mens (cf. cumque adhuc me cogeretanimuspraesenti
mundo quasi specie tenus deservire - en toen de ziel me dwong de huidige wereld

ijverig te dienen alsof in schijn r21-23),als de negatieve effecten van de pragmati-

sche performanties van de actor Ik-ego voor de Ik- mens (en in wezen dus zich-

zelf) duidelijk worden. Het'niet kunnen willen' van het mente retineTer - ik werd
in de geest vastgehouden r24-25 is een sterkere impuls tot handelen dan het'wil-
len' van het ingaan op de genade van de bekering. Bezien vanuit het verlangen
naar de hemel is het'zijn in de wereld' een bedreiging, waar alleen een vlucht
redding kan brengen. En, hoewel de vlucht weloverwogen was, kan onder dit
spoorvan rationeel handelen een wankelend subject vermoed worden. Wellicht,
en wat volgt is een behoedzaam geformuleerde conjectuur, is dit een spoor van
de'aanval van duizeligheid' die met een bekeringservaring gepaard gaat.

Anders dan de fase van destabilisatie, tekent de crisis die een bekeringserva-
ring veroorzaakt zich duidelijk in het discours af. De controverse, de represen-
tatie van het verlies van de persoonlijke identiteit, blijkt uit het conflict tussen
de twee actantiele rollen die Gregorius vervult. De oppositie tussen het'verlan-
gen naar de hemel' en de'verantwoordelijkheid in de wereld' die door conver-

sionis gratiam - de genade van de bekering op scherp gesteld is, zorgt voor de
worsteling in en de vlucht uit de wereld; hierboven was daar al sprake van. Het
conflict van de oppositie zet zich door na de vlucht: tevergeefs dacht Gregorius

dat hij met de vlucht de wereld achter zich kon laten. De quietem monasterii -
rustvan het kloosterr31, een spoor van het'verlangen naar de hemel', wordt ver-
Stoord door de wijding en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden, deels
voor mensen en deels voor de zorgen van de wereld. Speelde in een eerdere fase
van het conflict het'beter (menen te) weten' Gregorius parten, nu is die rol weg-
gelegd voor een'(nog) niet weten' van zijn onbehoedzaamheid (cf. quia haben-
do non fortiter tenui, guam stricte tenenda fuerit, perdendo cognovi - o,ndat ik
niet met kracht vasthield toen ik ze bezat, leerde ik hoezeer de rust van het kloos-
ter sterk aangetrokken vastgehouden moet worden r31-32 en de me ignorante -
zonder dat ik het aan zag komen r43)· Verder was zijn verzet niet in staat het tij
te keren (cf. nolenti - ik was onwilligr35, een passief verzet van de actor Ik-mens,
en renitenti - ik verzette nie r35-36, een actief verzet van de actor Ik-ego) en rest-
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te hem niet veel meer dan zich te schikken in zijn situatie. De crisis is dan nog

niet voorbij. De betrekkelijke rust van het lezen van de Schrift te midden van de

meegereisde broeders wordt verstoord door de verzoeken om een gedegen en
diepgravende uitleg van het bijbelboek Job.

De passage r66-81 ligt weliswaar in het verlengde van de fase van crisis die
met de eerste kennismaking met de genade van de bekering is ingezet, maar kan
ook gelezen worden als een bekeringservaring op zich. Het gesleept worden, het
afgemat bezwijken, het spreken over obscuro opere - het duistere boek r66 roept
een beeld op dat sterk aan een ervaring van destabilisatie doet denken. Plotse-

ling, inter formididem devotionemque deprehensus - gevangen tussen vrees en
toewijding r68-69, is er de doorbraak in het opzien en in de gewaarwording dat
'waar liefde heerst, God is'. De hoofdrol in de destabilisatie is weggelegd voor de
actor Ik-mens (cf. oculos mentis - de ogen van degeestr7O),al is het denkbaar dat

de actor Ik-ego het subject van handelen in de performantie attolerem - ik richt-
te op r70 is. De actor Ik-ego lijkt in ieder geval aan het werk te zijn in de over-
wegingen die volgen (r 72-81). En dan is de crisis voorbij.

De fase van de restabilisatie begint met het verkrijgen van de zekerheid dat

impossibile esse non poterat, quod de fraternis mihi cordibus caritas imperabat -
het niet onmogelijk kon zijn wat de broeders vanuit de liejde van het hart aan mij
opdroegen r71-72. De beschouwingen daarna, over eerdere, door God voltrok-

ken taalwonderen bij kinderen en lastdieren, horen bij de nieuwe taal waarin de
verworven inzichten verwoord en de identiteit van de bekeerling gevormd wor-
den. Ook de reflecties achteraf, die aan het relaas v66r de restabilisatie worden
toegevoegd (cf.  utfrustra tunc credidi - zoals ik toen tevergeefs geloofde r26-27 en
de passage r37-55 met bijvoorbeeld quod divina factum dispensatione conspicio

- ik beschouw dat als een door God geregelde gang van zaken r46-47), horen bij
de nieuwe taal waardoor ook het vroegere leven toch deel uit blijft maken van
het nieuwe leven.

Een belangrijk spoor in het mise en discours van de fase van de restabilisatie
is het beeld fontem tantaeprofunditatis - de bron van zulk een diepte r80-81. Het
beeld maakt onderdeel uit van het traject van nautische metaforen die door het
discours ingezet worden. De nautische metaforen dragen in die zin het discours
en smeden het tot een eenheid, temeer daar de beelden functioneren als dui-
dingen van de situaties waar Gregorius zich in bevindt. De keuze voor de nau-
tische metaforen kan geen toeval zijn; water is een oersymbool. Water speelt
vanaf de eerste regels van de bijbel een niet te onderschatten rol en is ook een
fundamenteel symbool voor de beleving van geloof en kerk. De wereld is als de
zee, waarop het schip der kerk laveert, de stormen trotseert en naar de haven

koerst, door storm en regen.57 De nautische metaforen in het discours doen pre-

57·Zie: Hugo Rahner, Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Vater (Salzburg, 1964)

137



cies wat het'paradoxale object' in het semiotische model voor de bekeringser-
varing beoogt: de metaforen representeren de ambivalentie van de spirituele
ervaring en de onuitsprekelijke kloof tussen het'voor' en'na' van de bekering.
V66r het omslagpunt in het discours is er sprake van zout water, van stormen

en schipbreuk; een spoor van /dysforiteit/. Na het omslagpunt klinkt /eufori-
teit/ en is het water zoet en stroomt het, als levenswater door de waterleiding en
het landschap.

In de semiotische lezing van de tekst presenteert het discours zich als een een-
heid. Een tweeluik om precies te zijn. Het discours representeert zowel de com-
ponent van de exterioriteit als van de interioriteit, die volgens de gregoriaanse
theologie over de bekering de bekeringservaring uitmaken. Allereerst is er de
vlucht naar het klooster: de eenmalige performantie van de actor Ik-ego; de reli-
gieuze bekering manifesteert /horizontaliteit/. Vervolgens het opzien met de
ogen van de geest: een performantie van de actor Ik-mens en uiting van de /ver-
ticaliteit/. Deze /verticaliteit/ completeert de /horizontaliteit/, zodat het ver-
worven inzicht leidt tot een hernieuwd /willen en kunnen handelen/. Nu de
bron aangeboord is, zal dat de aanzet zijn voor een telkens opnieuw /willen en
kunnen handelen/. Hier lijkt het te gaan om wat Gregorius met de basisstruc-
tuur van het christelijk leven bedoelt. Deze spirituele bekeringservaring schuift
als het ware over het inzicht dat liefde alles mogelijk maakt; het verwerven van
dit inzicht voltrekt zich op de verticaliteit tussen schepsel en Schepper en'is' er
ineens als een bepaald cognititef /weten/ van de actor Ik-niens, wat als vanzelf
leidt tot het pragmatische besef van deze actor dat wat uit liefde gevraagd wordt
niet onmogelijk kan zijn. Dit besef zet de actor Ik-ego zowel op cognitief als
pragmatisch niveau in beweging. Het draaipunt van de beweging van conversio
- de bekering wordt gerepresenteerd door het moment waarop het belang van
de (intermenselijke en door God geschonken) liefde erkend wordt. Dit komt
overeen met het moment van compunctio.0

De semiotische lezing biedt zicht op een ervaringsgrond voor zowel de bui-
tenkant (de religieuze bekering) als de binnenkant (de morele bekering) van de
bekeringservaring. In het geval van de bekering van Gregorius zijn ze in de tijd
van elkaar gescheiden, maar in zijn theologiseren kan hij voor wat betreft het
sleutelbegrip van zijn theologiseren putten uit eigen ervaring.

De semiotische lezing maakt tenslotte duidelijk wat in die bekeringservaring
op het spel staat: de positionering van de christelijk levende mens in de wereld.

58. Cf. Mirjam Schambeck, Conteniplatio als Missio, 239 waar de compunctio als bron voor de
bekering geidentificeerd wordt en nader bepaald wordt als een levenshouding'die um die Nahe
zu Gott weii'. De levenshouding heeft wel van doen met een besef van schuld en van de
noodzaak van berouw, maar lijkt het /eufore / midden van een /dysfoor/ betekenisveld te ziin.
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In de nautische metaforen staat de zee voor de wereld, waardoor Gregorius zich

bedreigd voelt. Zijn vlucht is wel een redding, Gregorius vergelijkt zich met een
schipbreukeling, maar vervolgens blijkt wel dat ook de haven tot de zee behoort.
Toch is de wereld niet per se een bedreiging. De nautische metaforen verbeel-
den in tweede instantie een zekere identificatie van Gregorius met het water,
water dat de wereld dan niet langer bedreigt maar bevloeit en vruchtbaar
maakt. Deze eufore identificatie impliceert een andere positionering en vanuit
die nieuwe positie (kort: in maar niet van de wereld) ziet alles er anders uit. Tus-
sen mensen heerst liefde en de wereld (inclusief haar bewoners) maakt deel uit
van de heilsgeschiedenis. Niet de chaos van de oerzee maar Gods voorzienig-
heid is de dragende kracht. Het gregoriaanse'zien met andere ogen' zet leven en
wereld in het juiste perspectief en kan begrepen worden als een zich richten
naar en enten op God. Gregorius herkent dan Gods Voorzienigheid in het han-
delen van mensen en in de gang van zaken in de wereld. Dit fundamentele en

bevrijdende besef is het effect van conversionis gratiant - de genade van de beke-
ring.
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Tekst en vermling van de briefaan Aethelberht'

GREGORIVS ADILBERTO REGI ANGLORVM

1 1Domino gloriosissimo atque praecellentissimo filio Aedilbercto
regi Anglorum Gregorius episcopus.
2Propter hoc omnipotens Deus bonos quosque ad populorum/
regimina perducit, ut per eos omnibus, quibus praelati fuerint,

5 dona suae pietatis impendat. 3Quod in Anglorum gentem factum
cognouimus, cui uestra gloria idcirco est praeposita, ut per bona
quae uobis concessa sunt etiam subiectae uobis genti superna
beneficia praestarentur. 4Et ideo, gloriose fili, eam guam accepisti
diuinitus gratiam sollicita mente custodi, christianam fidem in

io populis tibi subditis extendere festina, zelum rectitudinis tuae in
eorum conuersione multiplica, idolorum cultus insequere, fano-
rum aedificia euerte, subditorum mores in magna uitae munditia
exhortando, terrendo, blandiendo, corrigendo et boni operis
exempla monstrando aedifica, ut illum retributorem inuenias in

15 Cae1O, cuius nomen atque cognitionem dilataueris in terra. SIpse

enim uestra quoque gloriae nomen etiam posteris gloriosius
reddit, cuius uos honorem quaeritis et seruatis in gentibus. 6Sic
enim Constantinus quondam piissimus imperator Romanam
rempublicam a peruersis idolorum cultibus reuocans omnipotenti

20 Deo domino nostro Iesu Christo secum subdidit seque cum
subiectis populis tota ad eum mente conuertit. 7Vnde factum est
ut antiquorum principum nomen suis uir ille laudibus uinceret et
tanto in opinione praecessores suos, quanto et in bono opere
superaret. 8Et nunc itaque uestra gloria cognitionem unius Dei

25 patris et filii et spiritus sancti regibus ac populis sibimet subiectis
festinet infundere, ut et antiquos gentis suae reges laudibus ac
meritis transeat et, quanto in subiectis suis etiam aliena peccata
deterserit, tanto etiam de peccatis propriis ante omnipotentis Dei
terribile examen securior fiat.

30 9Reuerentissimus autem frater noster Augustinus episcopus in
monasterii regula edoctus, sacrae scripturae scientia repletus, bonis/

*C C 140',929-932. In hoofdstuk i i i zal in de citaten verwezen worden naar de in de Latijnse
tekst aangebrachte regelnummering. In de citaten zal de v ook als zodanig geschreven worden,
en niet als u zoals in de teksteditie. De Nederlandse tekst is een werkvertaling. In de vertaling is
de nummering van de grammaticale zinnen (vetgedrukt) conform de Latijnse tekst (in super-
schrift).
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,. Bisschop Gregorius aan de zeer roemrijke heer en zeer voortreffelijke
zoon Aethelberht, koning der Angelen.
i De almachtige God stelt juist goede mannen aan om te regeren over de

volkeren, opdat Hij via hen aan allen over wie zij gesteld zijn de gaven van
zijn barmhartigheid kan verstrekken.

3. Wij zijn te weten gekomen dat dit aangaande het volk der Angelen
gebeurd is en dat uwe glorievolle daarom aan hun hoofd is gesteld, opdat
de aan u onderworpen onderdanen, via het goede dat u is geschonken,
hemelse gaven gegeven zouden worden.
+ En daarom, roemrijke zoon, bewaak zorgvuldig de genade die u van

Godswege heeft ontvangen met een attente geest, haast u om het christelijk
geloof onder de aan u onderdanige volkeren te verspreiden, vermeerder de

ijver van uw gerechtigheid bij hun bekering, onderdruk de cultus van
afgoden, vernietig hun tempelruimtes en bouw de zeden van de
onderdanen op tot een zuiver leven door hen aan te sporen, vrees in te
boezemen, te vleien, terecht te wijzen en door het tonen van goede werken,

opdat u Hem in de hemel als beloner moge vinden, wiens naam en kennis
u hebt verspreid op aarde.

5 Want Hij, wiens eer u zoekt en handhaaft onder de volkeren, zal de naam
van uw glorie ook voor het nageslacht nog glorierijker maken.
6. Aldus namelijk heeft eens Constantijn, de zeer plichtsgetrouwe keizer,
het Romeinse Rijk, toen hij (dit) afbracht van de verkeerde afgodendienst,
mtt zichzelf aan de almachtige God, onze Heer Jezus Christus,
onderworpen en zichzelf, met de onderworpen volkeren, met heel zijn
geest tot hem bekeerd.
7. En vandaar is het ook gebeurd dat hij evenzeer in aanzien de reputatie
van de oude prinsen overtrof als hij zijn voorgangers voorbij streefde in

goede werken.
s. En nu, laat uwe glorievolle het ingieten van de kennis van de ene God,
Vader en Zoon en heilige Geest, over de u onderworpen koningen en
volkeren bespoedigen, opdat u moge voorbijstreven de oude koningen van
uw volk in roem en verdiensten, en, naarmate u onder uw onderdanen de
u vreemde zonden heeft weggenomen, u voor wat betreft uw eigen zonden

geruster kunt zijn voor het verschrikkelijke Oordeel van de almachtige
God.
B Onze broeder, de eerbiedwaardige bisschop Augustinus, is ervaren in de

regel van het klooster, vervuld met de kennis van de heilige Schrift en

begiftigd, door God zijn meester, met goede werken; luister gewillig naar
alles wat hij u adviseert, volbreng het met toewijding en bewaar het

zorgvuldig in gedachte, want, indien u naar hem luistert als hij spreekt in
de naam van de almachtige God, zal diezelfde almachtige God sneller naar

zijn gebeden voor u luisteren.
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auctore Deo operibus praeditus quaeque uos admonet, libenter
audite, deuote peragite, studiose in memoria reservate, quia, si uos
eum in eo quod pro omnipotente Deo loquitur auditis, isdem

35 omnipotens Deus hunc pro uobis exortantem celerius exaudit. 1°Si
enim, quod absit, uerba euis postponitis, quando eum omnipotens
Deus poterit audire pro uobis, quem uos neglegitis audire pro
Deo2 11Tota igitur mente cum eo uos in feruore fidei stringite atque
annisum illius uirtute guam uobis diuinitas tribuit adiuuate, ut

40 regni sui uos ipse faciat esse participes, cuius uos fidem in regno
uestro recipi et facitis custodiri.
12Praeterea scire uestram gloriam uolemus quia, sicut in scriptura

sacra ex uerbis Domini omnipotentis agnoscimus, praesentis
mundi iam terminus iuxta est et sanctorum regnum uenturum est,

45 quod nullo umquam poterit fine terminari. 13Appropinquante
autem eodem mundi termino multa imminent quae antea non
fuerunt, uidelicet immutationes aeris terroresque de caelo et contra
ordinationem temporum tempestates, bella, fames, pestilentiae,
terrae motus per loca. 14Quae tamen non omnia nostris diebus

50 uentura sunt, sed post nostros dies omnia subsequentur. 15Vos
itaque si qua ex his euenire in terra uestra cognoscitis, nullomodo
uestrum animum perturbetis, quia idcirco haec signa de fine
saeculi praemittuntur, ut de animabus nostris debeamus esse
solliciti, de mortis hora suspecti et uenturo iudici in bonis actibus

55 inueniamur esse praeparati.16Haec nunc, gloriose fili, paucis locutus
sum, ut, cum christiana fides in regno uestro excreuerit, nostra
quoque apud uos locutio latior excrescat et tanto plus loqui libeat,/
quanto se in mente nostra gaudia de gentis uestrae perfecta
conuersione multiplicant.

60 17Parua autem exenia transmisi, quae uobis parua non erunt,
cum a uobis ex beati Petri apostoli fuerint benedictione suscepta.
180mnipotens itaque Deus in uobis gratiam suam guam coepit
perficiat atque uitam uestram et hic per multorum annorum
curricula extendat et post longa tempora in caelestis uos patriae

65 congregatione recipiat.
'9Incolumem excellentiam uestram gratia superna custodiat,

domine fili.
20Data die x Kalendarum Iuliarum imperante domino nostro
Mauricio Tiberio piissimo Augusto anno xviI II,post consulatum

70 eiusdem domni anno XVIII indictione IlII.
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,o. Indien echter, wat verhoed moge worden, u zijn woorden verwaarloost,
hoe zou dan de almachtige God naar zijn voorspraak voor u kunnen
luisteren, naar wie u verzuimt te luisteren voor (het aangezicht van) God?
„. Dus verbind u met hem met heel uw geest in de gloed des geloofs en
ondersteun zijn inspanningen met de door God aan u gegeven kracht,
opdat Hij, wiens geloof u in uw koninkrijk heeft doen opnemen en
bewaken, u zal laten delen in zijn koninkrijk.
,1 Vervolgens willen wij uwe glorievolle laten weten dat, zoals wij leren uit
de woorden van de almachtige God in de heilige Schriften, het Einde van
de tegenwoordige wereld naderbij gekomen is en het rijk van de heiligen,
waaraan geen einde is, in het verschiet ligt.
13.Als het Einde van de wereld nadert dreigen vele dingen die zich nog
nooit hebben voorgedaan, namelijk veranderingen in de wolken en
verschrikkingen uit de hemel, stormen buiten het seizoen, oorlogen,
hongersnoden, besmettelijke ziektes, aardbevingen.
,+ Niet alle tekenen zullen in onze dagen voorkomen, maar alle zullen na
onze dagen volgen.
,s. Als u van deze dingen ziet gebeuren in uw gebied, weest dan niet
verward in uw gemoed, want deze tekenen van het Einde van de tijden zijn
daarom vooraf gezonden opdat wij bezorgd zijn op onze zielen, bedacht

op het uur van de dood en wij voorbereid worden aangetroffen op de
komst van de komende Rechter door de goede werken (te doen).
a. Deze dingen nu, waarde zoon, heb ik kort gezegd maar, wanneer het

christelijk geloof zich in uw rijk verspreidt, zullen onze uiteenzettingen
met u uitvoeriger worden en wij zullen meer bereid zijn te spreken
naarmate de vreugde in ons hart zich vermeerdert omwille van de
voltooide bekering van uw volk.
16 Ik zend u nog kleine geschenken, die voor u niet gering zullen zijn
omdat u ze zult ontvangen vanuit de zegen van de heilige Petrus.

ss. Moge de almachtige God de genade, die Hij in u begonnen is, voltooien,
de duur van uw leven hier met vele jaren verlengen en u na lange tijd in de
gemeenschap van het hemelse vaderhuis ontvangen.
19. Moge de hemelse genade uwe excellentie ongedeerd bewaken, mijn heer
en zoon.
=o. Gegeven de lode dag voor de Kalenden van juli, in het 19de jaar van de

regering van onze heer, de meest genadige Mauricius Tiberius, het 18de
jaar van zijn consulschap en in de 4de indictie.
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III. Een semiotische analyse van de briefvan
paus Gregorius de Grote aan koningAethelberht
van Kent

I'Quis resistit ei et pacem habuit' Gregorius de Grote'  

In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met het formuleren van het semioti-
sche antwoord op wat in hoofdstuk I de historische kwestie genoemd is. Het ob-
ject van analyse is de brief van Gregorius de Grote aan koning Aethelberht van
Kent, die in tekst en vertaling hierboven is afgedrukt. De tekst is overgenomen
uit de tekstkritische uitgave in de reeks Corpus Christianorum. In paragraaf 5 van
dit hoofdstuk zal het discours als enunciatie geanalyseerd worden. De daaraan

voorafgaande paragrafen beschrijven het discours als 6nonct. De semiotische
analyse begint met een verkenning van de condities van verstaan op het mani-
festatieniveau van het discours.

1. MANIFESTATIENIVEAU

Het object van analyse is bepaald tot de tekst van de brief van Gregorius aan
koning Aethelberht. Dat betekent dat het nummer van de brief, de in het Latijn
gestelde samenvatting, de datering en de titel zoals afgedrukt in de tekstkriti-
sche editie (evenals trouwens het notenapparaat) buiten het afgebakende dis-
cours vallen. Het gaat om redactionele toevoegingen, die als zodanig tot de his-
toriografische ruimte behoren. Tot die ruimte hoort ook de bewijslast van Ep.
Xi,37 in de discussie over de doop van koning Aethelberht, die in paragraaf 3.2
van hoofdstuk I besproken is. De discussie behoort tot het domein van de tij-
dens de analyse op te schorten kennis.

De tekst van de brief presenteert zich als geheel. Het beschrijven van de struc-
tuur van de tekst levert een globale indeling van de tekst op, die voor de semio-
tische analyse fungeert als een eerste en voorlopige indruk van de organisatie
van de tekst. Aanhef(zini) en datering ( Zin 20) illustreren het genre van de tekst:
een brief. Wat de boodschap van de brief betreft, komt de schrijver meteen ter
zake: in zin 2 presenteert Gregorius een stelling over het handelen van God. Dit
is het uitgangspunt van de redenering die hij in zijn brief opstelt. Als God re-

*'Wie kan hem weerstaan en rust hebben,' Moralia  in lob, ix, 5,5  (CC  143,458)
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geerders aanstelt, geldt dat ook voor de koning van Kent (zin 3) en heeft dat ge-
volgen (zin 4). Koning Aethelberht wordt opgeroepen zo te handelen dat God
ook in zijn landen superna beneficia - de hemelse gaven u kan verspreiden. Be-
langrijke troef is het motief van roem en eer, waarbij keizer Constantijn als
zwaarwegend argument pro wordt ingezet (zin 6-8). Niet alleen het navolgen
van het voorbeeld van Constantijn maar ook het luisteren naar de adviezen van
bisschop Augustinus kunnen de koning helpen bij het uitvoeren van zijn taak
(zin g). Dreigen en beloven versterken de positie van's konings raadgever in spe
(zin 10-11). Vervolgens wordt koning Aethelberht gewezen op allerlei natuurver-
schijnselen en rampen die gepresenteerd worden als tekenen van het naderen
van het Einde (zin 12-14) en die in de ogen van Gregorius bedoeld zijn om de ko-
ning bij de les te houden (zin 15). Aan het eind van de brief belooft Gregorius,
onder voorwaarden, uitgebreid terug te komen op alles wat hij de koning ge-
schreven heeft (zin 16) en verwijst hij naar de meegestuurde geschenken (zin 17).
De brief besluit met een tweetal zegenbeden (zin 18-19). De opsomming levert
een eerste indeling in een vijftal sequenties op:

(i)  ri-2: aanhef
(ii)     r3-41:  over het hoe en waarom van het omgaan met Gods intenties

(iii)   r42-59:  over de juiste houding
(iv) r60-67: zegeningen
(v) r68-70: afsluiting

Sequentie (i) onderscheidt zich van de rest door de formele toon. Deze forische
categorie is gerelateerd aan het genre brief waar het tnonct toe behoort. Dit
tekstgeheel noemt adressant en geadresseerde van de brief (beiden worden
gekoppeld door de dativus, ri), waarbij opvalt dat Gregorius ten aanduiding
toegekend krijgt (namelijk episcopus - bisschop) en Aethelberht drie (dominus
- heer, filius - zoon en  rex - koning).

Sequentie (ii) ontvouwt een argumentatie op grond van een genoemde alge-
mene regel. Deze wordt achtereenvolgens toegepast op de situatie in Kent, geYl-
lustreerd met het optreden van Constantijn en gerelateerd aan de aanwezigheid
van Augustinus. Inzet is het beinvloeden van het handelen van de koning. Het
verloop van de argumentatie wordt duidelijk in een nadere indeling van deze
sequentie. Een eerste segment vormt r3-17. Eerst wordt de algemene regel gefor-
muleerd. Daarna volgt een inschatting van de situatie betreffende die regel in
het koninkrijk Kent (vanafr5) en de consequenties voor Aethelberht (vanaf r8).
Dat zal een beloning opleveren (vanaf ri5, waarbij ipse - hij  [namelijk God] een
belangrijke demarcator is, waarmee God als handelend in de toekomst wordt
gepresenteerd na zijn ordenend handelen in het verleden). Het segment r18-24,
afgebakend door het verschijnen en verdwijnen van de actor Constantijn, geeft
een voorbeeld uit het verleden. Het segment r24-29 begint met de temporele
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demarcator et nunc - en nu r24 en spiegelt het lot van de koning aan het voor-
beeld uit het verleden. Het segment 00-41 wordt afgebakend door de actoriele
demarcator Augustinus en introduceert hem bij de koning als aanwezige steun
en toeverlaat. In 00-32 gaat het om de werkzaamheden van Augustinus en in
r32-41 om wat in dit verband van Aethelberht verwacht wordt. Dat de tekst

gericht is op overtuigen, blijkt bijvoorbeeld uit een retorisch sterke uitdrukking
als quod absit - wat verhoed moge worden 06. De tekst toont meer retorische
demarcatoren die erop gericht zijn het handelen van Aethelberht te beYnvloe-
den: de imperatieven in r8-i5 en 32-33, klankrijm in r13-14, de quanto tanto-

structuur in r23 en 26-27 (in r23 heeft dit betrekking op Constantijn) en de reto-
rische vraag van r35-37·

Sequentie (iii) begint met de temporele demarcator praeterea - vervolgens.
Het is het begin van een tweede argumentatieronde naar aanleiding van het
naderende Einde. Ook dit gegeven heeft consequenties voor Aethelberht. Een
en ander leidt tot de volgende indeling in segmenten: r42-50 over het naderen-
de Einde (onderscheidt zich door het karakter van een kennisoverdracht), r50-
55 raadgevingen aan Aethelberht (onderscheidt zich door het benoemen van de
consequenties van de overgebrachte kennis), r55-59 persoonlijke noot van Gre-
gorius (met het gebruik van eerste persoon enkelvoud in locutus sum - heb ik
gezegd r55-56 en temporalisatie nunc - nu r55 als demarcatoren).

Sequenties (ii) en (iii) zijn te onderscheiden als twee argumentatierondes. In
het eerste argument wordt vanuit het verleden geredeneerd. Startpunt is de
situatie zoals God het bedoeld heeft. Inzet is de vraag hoe Aethelberht zich in
zijn handelen naar die situatie moet richten. In het tweede argument redeneert

Gregorius vanuit de toekomst (de naderende Eindtijd), waarbij het draait om
de instelling van de koning.

Sequentie  ( iv) bevat de zegenwensen van Gregorius, uitgesproken  aan  de
hand van verzonden geschenken en een tweetal gebeden. Sequentie (v) tenslot-
te bevat met een datering de formele afsluiting van de brief.

In het discours wordt de noodzaak onder woorden gebracht van het volbren-
gen van een door de christelijke God bedoelde taak. Er zijn geen sporen van een
polemische context van deze brief, als zou de boodschap van de briefeerder ver-

worpen zijn of dat het zou haperen in de uitvoering van wat aanvaard was. Het
discours klinkt als een eerste contact tussen de schrijver en de geadresseerde;

minstens voor wat betreft de kwestie die aan de orde gesteld wordt. Gregorius
richt zich tot een koning en probeert hem te overtuigen de boodschap van de
brief aan te nemen: Aethelberht moet de verspreiding van het christelijk geloof
steunen en zich daarbij richten op de adviezen van bisschop Augustinus. Grego-
rius spreekt in diplomatieke termen, met passende titulatuur en komt met aan-
sprekende argumenten: eer, roem, eeuwig leven, het voorbeeld van de grote kei-

zer Constantijn. Op de achtergrond lonkt dan de glorie van het Romeinse Rijk.
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Alles in de brief lijkt erop gericht de geadresseerde koning te overtuigen van de
juistheid van de hem (nog) vreemde boodschap en het lijkt alsof Gregorius, bij-
voorbeeld wanneer hij de koning eert of het heeft over de gevaren van het ver-
schrikkelijke Oordeel, zoekt naar de juiste snaar om de koning te overtuigen.

Op zich genomen is het discours een manipulatieve projectie. De brief staat
aan het begin van een communicatief parcours van schrijven, verzenden en
lezen. Aethelberht is de beoogde partner in de door Gregorius ingestelde com-
municatieve handeling. Gregorius spreekt vanuit zijn gelijk, zijn overtuiging en
geloof. Dit is de gegeven omgeving van de tekst. Het discours nodigt uit om de
briefjuist in die context te lezen. De analyse moet aanwijzingen geven voor het
historische parcours waar het discours deel van uitmaakt; het historisch effect
van het discours valt buiten het bereik van de analyse en in die zin kunnen
alleen veronderstellingen gedaan worden over de positie van het discours in de
(achteraf geconstrueerde) context van de missiegeschiedenis.

2. DISCURSIEVE STRUCTUREN

Het discursief niveau bevindt zich direct onder het manifestatieniveau van het
discours. De analyse van de discursieve structuren is de eerste stap in de beant-
woording van de vraag naar de betekenisvormgeving van de tekst. Met deze
vraag concentreert de analyse zich op het tnonct waarbij het instrumentarium
van het generatieve traject als richtsnoer wordt gebruikt. In paragraaf 2.1 wordt
de discursieve syntaxis besproken. Het discours zal geleed worden aan de hand
van de procedures van actorialisatie, spatialisatie en temporalisatie. De eerstge-
noemde procedure zal het meeste materiaal opleveren. In paragraaf 2.2 VOlgt
dan een bespreking van de discursieve semantiek (figurativisatie en thematisa-
tie).

In deze en in de paragrafen 3 en 4 wordt het anonce bestudeerd. Daarbij zal
de leeshypothese geformuleerd en gemotiveerd worden. Een enonce staat altijd
in relatie tot een bepaalde instantie van de enunciatie. Deze logische instantie
vormt de communicatieve ruimte waarin het enonce geenonceerd wordt. De
instantie van de enunciatie komt, zoals gezegd, in paragraaf 5 van dit hoo fdstuk
aan bod.

2.1 Discursieve syntaxis

1. ACTORIALISATIE

In het discours komen zes actoren voor. In volgorde van verschijnen: Aethel-
berht, Gregorius, God, Constantijn, Augustinus en keizer Mauricius Tiberius.
In de eerste regels van het discours wordt een relatie gelegd tussen Gregorius
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(sl) en Aethelberht (s2). Het is een voor een brief voor de hand liggende for-
mule, waarmee de (logisch veronderstelde) enunciatieve actoriele disjunctie
gecamoufleerd wordt. Met andere woorden: de gebruikte dativus in zin i over-
brugt de spatiele en temporele ruimte binnen de communicatieve situatie en
maakt de communicatie mogelijk. De door de dativus bewerkte enuncieve con-
junctie wordt ondersteund door de datering r69-70, die onder meer gekoppeld
is aan de troonsbestijging van de regerende keizer Mauricius en het moment
van schrijven preciseert.

In het discours is sprake van een hierarchische verhouding tussen de belang-
rijkste actoren: God staat hoger dan Gregorius (Gregorius erkent God als al-
machtig en positioneert zich als zijn dienaar) en Gregorius weer hoger dan Ae-
thelberht (wordt bepaald door de communicatieve situatie, waarin hij zich met
een boodschap richt tot de koning, en door het feit dat hij, net als de koning, op-
genomen is inhet handelingsprogramma van God). Deze hierarchielijkttewor-
den benut om de boodschap kracht bij te zetten. Daarnaast positioneert het dis-
cours bemiddelende instanties tussen Gregorius en Aethelberht, waardoor de
officiele boodschap letterlijk en figuurlijk dichterbij de koning lijkt te komen.
Zo wordt Augustinus gepresenteerd als een gedelegeerde van Gregorius, iemand

die deelgenoot is van de kennis van Gregorius en daarmee een waardevolle raad-
gever is en bovendien in de nabijheid van Aethelberht verblijft (00-38). lets
soortgelijks geldt voor Constantijn: van het grote voorbeeld uit het christelijke
verleden wordt gezegd dat hij de bezorgdheid om roem en glorie van iedere ko-
ning deelde (r21-24). Het was zijn inzet voor de zaak van de christelijke God
waardoor hij uiteindelijk onsterfelijk werd. In de ogen van Gregorius ligt voor
de koning van Kent eenzelfde weg naar succes en aanzien open. Constantijn is
voor Gregorius de best denkbare pleitbezorger van zijn zaak.

Opvallend is in dit verband nog het verschil tussen cognovimus - wij zijn te
wetengekomen r6 en locutus sum - (deze dingen) heb ikgezegdr55· In beide geval-
len is hetzelfde subject (Gregorius) aan het woord. Het meervoud kan gelezen
worden als een pluralis majestatis, waarmee het discours Gregorius op een
gezagsvolle positie boven de koning plaatst. Gregorius spreekt als gedelegeerde
van God. Later drukt het gebruik van het enkelvoud een meer gelijkwaardige
relatie uit. Gregorius spreekt vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid. Het kan
haast niet anders of dat is een belangrijke reden van zijn spreken en het zenden
van parva exenia - kleine geschenken r60. Ook hij is immers opgenomen  in het
grote geheel waar hij de koning zo indringend over schrijft. Dat deze toonwis-
seling niet belangeloos is, blijkt wel uit het gegeven dat ook de gezagsvolle gede-
legeerde van God zich eens voor God zal moeten verantwoorden.

De introductie van Augustinus als »ter noster - onze broeder r3O is dubbel-
zinnig. Het kan zijn dat Gregorius hem vanuit zijn positie van gezag aanbeveelt

als raadgever, het zou ook kunnen dat het gebruikte meervoud verband houdt
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met de gedeelde achtergrond, cf. het gebruik van episcopus - bisschop r30 en zijn

geloofsbrief: in monasterii regula edoctus, sacrae scriptura scientia repletus, bonis
auctore Deo operibus praeditus - ervaren in de regel van het klooster, vervuld met
de kennis van de heilige Schrift en begiftigd, door God zijn meester, met goede wer-
ken 01-32. Als dat laatste het geval is, wordt in het sterk aangezette tweede argu-
ment door zowel Augustinus als Gregorius geput uit schriftkennis om de
koning te wijzen op de aard en bedoelingen van de tekenen die het Einde van
de wereld aankondigen.

Een andersoortige actor wordt gevormd door 'Gods gaven'. Er kan een
onderscheid gemaakt worden tussen de gaven die God aan bonos - goede man-
nen r3 schenkt en gaven die aan de onder hen gestelde volkeren ten goede

komen. Meer bepaald gaat het in dat geval om dona suae pietatis - de gaven van
zijn barmhartigheid rs, welke in het geval van de Angelen als superna beneflcia
- he,nelse gaven r7-8 beschreven worden. De uit de hemel komende gaven van
piemtis - barmhartigheid r5 (en 7-8) roepen het beeld op van gaven die het
kwetsbare behoeden en mededogen oproepen; het lijkt te gaan om het geven

van levensmogelijkheden. In die zin gaat het bij de actor Gods gaven om een
aanvulling o f voltooiing van de wereld en wat daar menselijkerwijs mogelijk is.

De gaven worden door God geschonken via door God aangestelde midde-
laars, de bonos - goede mannen r3. Het aanstellen is een daad van God en in die
zin is de aanstelling een gave van God (cf. omnipotens Deus bonos quosque ad

populorum regimina perducit - de almachtige God stelt juist goede niannen aan
om te regeren 13-4). Aethelberht behoort tot de ontvangers van deze gave, die in
het discours samenvalt of minstens deel uitmaakt van bona quae vobis concessa
sunt - het goede dat u is gegeven r6-7 en daarmee ook van ea,n guam accepisti
divinitus gratiam - degenade die u van Godswege hee# ontvangen r8-9. De aan-
stelling is in ieder geval de enige concretisatie van de gaven: een soort van
kracht, waar Aethelberht zich bewust van moet zijn (cf. et ideo  (...)  sollicita
mente   custodi  -  en   daarom   (...)   bewaak  met   een   attente geest r8-9) en die
gebruikt moet worden (cf. de handelingscatalogus na christianam jidem  ( . . . )
extendere - verspreid het christelijk geloofr9-14)· Het ligt voor de hand te veron-
derstellen dat de effecten van hetgeen Aethelberht te doen staat in het kader van
het'bewaken', kort en bondig geformuleerd als cuitis nomen atque cognitionem
dilamveris in terra - wiens naam en kennis u hebt verspreid op aarde 1,15 (cf. ook
r9-14), tot de gaven van God aan de volkeren gerekend kunnen worden. De
beloningen die in het vooruitzicht gesteld worden, behoren ook tot de gaven
van God.

Tot slot, de 'Schrift' kan als actor bestempeld worden. Net als de actor 'de
zegen van Petrus', vervult het de rol van bron voor gezag en wijsheid.
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11. SPATIALISATIE

De in ri en r2 gebruikte dativus kan als uitgangspunt van de spatialisatie geno-
men worden: een geleding van de communicatieve ruimte zoals het knonct die
in beeld brengt in een'hier bij mij' vs.'daar bij jou'. Vanuit wat in het'hier' bij
Gregorius over Gods handelen geweten wordt, wordt de ruimte van Anglorum
gentem - het volk der Angelen r5 als een specifieke handelingsruimte van God
erkend en als het 'daar' van de communicatieve ruimte geinstalleerd. Hier en
daar samen vormen de nulruimte. De zinswending quod in Anglorum gentem
factum cognovimus - wij zijn te weten gekomen dat dit aangaande het volk der
Angelen is gebeurd r5-6 en transmisi - ik zend r60 manifesteren respectievelijk
een cognitief en pragmatisch verband tussen hier en daar.

Het voorbeeld van Constantijn wordt afgebakend door de spatialisaties
Romanam rempublicam - het Romeinse Rijk r18 (verwijzend naar het'hier' van
Gregorius) en regibus ac populis subiectis - de u onderworpen koningen en volke-
ren r25 (waarmee verwezen wordt naar het'daar' van Aethelberht). De ruimte
'hier' van Gregorius wordt nader geleed in de ruimte van het Romeinse Rijk nu
en toen. Het Rome uit het verleden wordt gepresenteerd als een spiegel voor het
rijk waar Aethelberht de scepter zwaait. Het voorbeeld van Constantijn, net als
Aethelberht een naar roem en eer strevende vorst, laat zien dat de ruimte van
Gregorius Aethelberht niet vreemd hoeft te zijn.

Minder expliciet is de ruimtelijke afbakening van het voorbeeld van Augus-
tinus in 00-41. Quaeque vos admonet, libenter audite -luister gewillig naar alles
wat hij u adviseert r32-33 suggereert dat de bisschop aan het hof van Aethelberht
verblijft of contact met het hof heeft, en frater noster Augustinus episcopus - onze
broeder bisschop Augustinus 00-32 dat Augustinus zijn achtergrond en status
deelt met Gregorius. Bij de bespreking van de actorialisatie, bleek dat Augusti-
nus beschouwd kan worden als een gedelegeerde van Gregorius. Zijn aanwezig-
heid aan het hof kan gezien worden als een enclave'hier' in het'daar' van Aethel-
berht.

Dan is de tijd rijp voor een expliciete ruimtelijke koppeling waarmee duide-
lijk gemaakt wordt dat de ruimtes waar de protagonisten zich bevinden ten gro-
te ruimte is: praesentis mundi - de tegenwoordige wereld r43 manifesteert de
ruimte als een'hier bij ons'. De spatiele oppositie'deze en onze wereld' vs.'Eind-
rijk of hemel'lijkt de andere spatialisaties in het discours in belang te overstij-
gen. Als het erop aankomt, vervagen de grenzen tussen het'hier' en het'daar' en
positioneert het discours de wereld als een gezamenlijk 'hier' tegenover een
transcendent 'elders'.

In termen van de procedure van de spatiele localisatie kunnen de resultaten
als volgt warden samengevat: de spatialisatie 'hier' vs. 'daar' stelt de nulruimte
in. Deze topische ruimte wordt gekarakteriseerd door een uitgestrektheid. De
massief aandoende tegenstelling wordt genuanceerd in de spatialisaties die de
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voorbeelden van Constantijn en Augustinus afl)akenen. Beide behoren tot de
paratopische ruimte, waar Aethelberht zijn competentie kan verwerven. De
ruimte voor de performantie (de utopische ruimte) tenslotte wordt gemanifes-
teerd in de vaststelling dat het'daar' en'hier' samenvallen. Daarbij kan nog wel

opgemerkt worden dat er een bepaalde hierarchie in de utopische ruimte van
heel de wereld aangebracht is. Het'daar' of de ruimte van gentem Anglorum -
het volk der Angelen r5 is, behoudens de aanwezigheid van Augustinus, als het
ware onontgonnen terrein en in die zin de uiteindelijke utopische ruimte waar

de performantie zich moet voltrekken. In het 'hier' van de ruimte van Rome
heeft zich al een bekering voltrokken (cf. het voorbeeld van Constantijn) en
daar bevindt zich de juiste kennis (cf. het gezagsvolle spreken van Gregorius).
In die zin is de ruimte van Rome een paratopische ruimte voor de actoren in de
ruimte van het volk der Angelen.

iii. TEMPORALISATIE

Het discours wordt omlijst door temporalisaties. Een impliciete temporalisatie
in ri-2 met de gebruikte dativus en aan het slot de expliciete temporalisatie van
de datering van de brief in r68-70. Het gaat dan om het instellen van de com-
municatieve ruimte (de nultijd), die zich kenmerkt door een bepaalde uitge-
strektheid. Het heden van het 'nu' van de communicatie reikt tot en met het
'quasi nu' van het moment van lezen, later in de chronologische tijd.

De temporele uitgestrektheid roept de aspectualisatie /durativiteit/ op. Het
gaat om'werk in uitvoeringl Niet alleen op het vlak van de communicatie, ook
op het pragmatische vlak van de uitvoering van de opdracht aan Aethelberht
(de inhoud van de boodschap van het discours, i.c. wat Aethelberht in de ogen
van Gregorius te doen heeft). Zo'n alsmaar voortdurende onvoltooidheid, want
dat is toch wat /durativiteit/ oproept, maakt de in het heden gestelde opdracht
tot een welhaast bovenmenselijke. De temporalisaties van het discours bemid-
delen daarin. Zowel het verleden (aspectualisatie /inchoativiteit/) als de toe-
komst (aspectualisatie /terminativiteit/) worden ingezet om aannemelijk te
maken dat de opdracht wel degelijk uitvoerbaar is.

Deze inzet van temporalisaties is aan te wijzen in het uitgestrekte heden van
de communicatieve handeling. De aanwijzingen van Gregorius (r8-14) komen
vanuit het verleden tot Aethelberht (/inchoativiteit/). Voor de uitvoering daar-
van kan hij steunen op de adviezen van Augustinus (02-41, /durativiteit/). De
dimensie van de toekomst is terug te vinden in de'voor wat hoort wat'-aanzeg-
ging van Gregorius van meer contact (cf. haec nunc, gloriosejili, paucis locutus

sum,  ut, cum christiana fides in regno vestro excreverit, nostra quoque apud vos
locutio latior excrescat et mnto plus loqui libeat, quanto se in mente nostra gaudia
de gentis vestra perjecta conversione multiplicant - deze dingen nu heb ik kort
gezegd, waarde zoon, maar wanneer het christelijk geloof zich in uw rijk verspreidt,
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zullen onze uiteenzettingen met u uitvoeriger worden en wij zullen meer bereid
zijn met u te spreken, naarmate de vreugde in onze geest zich vermeerdert omwil-
le van de voltooide bekering van uw volk r55-59)·

Het verleden wordt als zelfstandige temporele dimensie ingebracht als
bewijs dat de gestelde opdracht quondam - eens ri8 met succes volbracht is:
Constantijn is een roemrijk vorst geworden nadat hij zijn volk tot het christen-
dom gebracht had. De /terminativiteit/ van de voltooide kerstening van het
Romeinse Rijk en de statuur van keizer Constantijn zet aan tot handelen (aspec-
tualisatie /inchoativiteit/).

lets soortgelijks kan gezegd worden voor wat betreft de toekomst. Vanuit de
ultieme voltooidheid sanctorum regnum  (...) quod nullo umquam poterit jine
terminari - van het rijk der heiligen, waaraan geen einde is r44-45 (aspectualisa-
tie /durativiteit/) wordt gewezen op de vele tekenen (aspectualisatie: (herhaal-
de) /inchoativiteit/) die samenhangen met het feit dat praesentis mundi iam ter-
minus iuxta est - het einde van de tegenwoordige wereld aanstonds is r43-44· De
naderende toekomst wordt gepresenteerd als een feitelijk gegeven waar niet aan
te ontkomen valt en daarmee als een aanzet tot handelen (/inchoativiteit/). De
reden waarom, het opwekken van een bezorgdheid over het lot van de ziel,
onderstreept dat alleen maar.

TV. DISCURSIVISATIE

Het tnonct manifesteert een brief die in een bepaalde communicatieve situa-
tie tussen Gregorius en Aethelberht wordt uitgewisseld. Het genre heeft zijn
sporen in het tnonct nagelaten: uit de aanhef (dativus) en datering van het dis-
cours blijkt dat het om een brief gaat en het kenmerk van de conventies van het
genre is dat ze de afstand tussen de subjecten van de communicatie overbrugt.
Ook de inhoud van de brief lijkt op het overbruggen van de afstand tussen Gre-
gorius en Aethelberht gericht; in dit geval de afstand in leefwereld en standpun-
ten of denkbeelden. De inzet van de gedelegeerde actoren Constantijn en
Augustinus is zo'n middel om de mentale kloof te dichten. Het gebruik van het
meervoud en de inzet van de temporele dimensies zijn andere strategieen van
het discours om Aethelberht voor de boodschap van Gregorius te winnen. De
onderstaande geleding probeert deze inzet van het discours in kaart te brengen.
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Genre
(i)      ri-2  Overbruggen van de communicatieve afstand

Boodschap
(ii) r3-29 GREGORIUS 'LEEST' GODS ORDENING

( ii a) 0-8 Vaststelling
(ii b) r8-i8 Opdracht en sanctie ('roem')

(ii c)   r18-24 Het voorbeeld van Constantijn
(ii d) r24-29 Opdracht en sanctie ('geruster zijn')

(iii) r29-41 GREGORIUS INTRODUCEERT AUGUSTINUS

(iii a) 00-33 Vaststelling (geloofsbrieven)
(iii b) 133-35 Opdracht en sanctie - steun van Augustinus
(iii c) 05-41 Opdracht en sanctie - steun van God

(iv) r42-55 GREGORIUS LEEST' (MET AUGUSTINUS) GODS WOORD

(iv a) r42-50 Vaststellingen
(iv b) r50-55 Opdracht en sanctie ('voorbereid zijn')

(v) r55-65 GREGORIUS SPREEKT ZIIN ENGAGEMENT UIT

Genre
(vi a) r66-67 Zegenwens
(vi b) r68-70 Datering

Uit de beschrijving van de discursieve structuren van het discours kan worden
opgemaakt dat die erop gericht zijn Aethelberht van het gelijk van Gregorius te
overtuigen. Op vier plaatsen in het discours wordt de door Gregorius voorge-
stelde handelingscatalogus verwoord (het uitvoerigst na et ideo - en daarom rs
en verder na et nunc - en nu r,4, tom igitur - tomal dus r38 en haec nunc - dit
alles nu r55)· Het gaat om globaal twee soorten van handelingen. Enerzijds het
bevorderen van de verspreiding van het christendom en anderzijds het stimu-
leren van een christelijk religieus leven, gericht tegen de heidense cultus en de
daarbij horende zeden en gewoonten. Het (verhoopte) eindresultaat is perfecta
conversione- deperfecte bekeringr58-59 van de onderdanen van Aethelberht. De
koning worden beloningen in het vooruitzicht gesteld. De'traditionele' aardse

roem en een hemelse vreugde die alleen na een positieve uitslag van het terribi-

le examen - verschrikkelijke Oordeel r29 verworven kunnen worden. De belo-
ningen moeten Aethelberht verleiden tot handelen over te gaan.

Wat Aethelberht te doen staat, wordt gekarakteriseerd als sollicita mente cus-
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todi - bewaak met een attente geest r9. De oplettendheid die van Aethelberht
gevraagd wordt, raakt hem in zijn diepste wezen, zijn mens - gees4 en betrekt
hem van daaruit bij de voortgang van de geschiedenis, i.c. de kerstening van zijn
landen en de bekering van de aan hem onderdanige volken. De wezenlijke
betrokkenheid van de mens is het contrapunt van de betrokkenheid van God
die de wereld bestuurt en de geschiedenis regeert; ook in Kent heeft God bonos

-goede mannen r3 aangesteld om zijn heilsgaven te verspreiden. Bij de actoria-
lisatie is gesteld dat de aanstelling om te regeren minstens deel uitmaakt van
bona quae vobis concessa stint - het goede dat u is geschonken r6-7 en daarmee
ook van divinitus gratiam - degenade van Godswege rg. De aanstelling ad popu-
lorum regimina - om over de volkeren te regeren 0-4 is wat de 'goeden', zoals

Aethelberht, onderscheidt van de volkeren. Om nu te bewerkstelligen dat de
aanstelling inderdaad zal leiden tot het verspreiden van Gods heilsgaven (cf.
subiectae vobis genti superna beneficia praestarentur - de aan u onderworpen
onderdanen hemelse gaven gegeven zouden worden r7-8) dient deze aanstelling
om te regeren, bewaakt te worden door het door God bedoelde programma uit
te voeren.

Het discours maakt een beweging van de almachtige God naar de kern van
de mens. Gods betrokkenheid bij de wereld spiegelt zich in de attente instelling
van de menselijke geest. Wat God schenkt (cf. vobis concessa stint - wat u is
geschonken r7) schept, eenmaal ontvangen (cf. accepisti - u hebt ontvangen r8),
verplichtingen. De gevraagde attente instelling heeft te maken met een bepaal-
de onbezorgdheid naar de wereld toe vis d vis de tekenen van het naderen van
het Einde, cf. nullomodo vestrum animum perturbetis - weest niet verward in uw
ziel r51-52. Het heeft ook te maken met een bepaalde op God gerichte openheid

en daarmee wordt tevens onder woorden gebracht dat de rol van Aethelberht
in de ontvouwing van Gods bemoeienis met de wereld onmisbaar is.

De spatialisatie van het'hier' van Gregorius en het'daar' van Aethelberht speelt
een belangrijke rol in de overdracht van de boodschap van het discours. Het
gaat dan niet alleen om de oppositie maar ook om de verbanden die aange-
bracht worden. De communicatieve ruimte maakt deel uit van de praesentis
mundi - de tegenwoordige wereld r43 als de ruimte waar de almachtige God van
Gregorius handelend optreedt. Hieruit volgt dat de kloof tussen het 'hier' en
'daar' binnen de communicatieve ruimte van secundair belang is. Primair staat
een heel andere spatiele indeling van de ruimte en het discours probeert Aethel-
berht van het belang daarvan te overtuigen. Het discours stelt 'hemel' (een
transcendent elders) en'wereld' (een immanent hier) tegenover elkaar, als bron
en realisatie van de heilsgeschiedenis en plaatst de mens, Aethelberht in deze
manipulatieve handeling, in het midden van de wisselwerking tussen de verti-
cale lijn van de heilsgeschiedenis ('zichtbaar' in de orde en de Schrift) en de
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horizontale lijn van de geschiedenis (zichtbaar in de woelingen en turbulenties
van de wereld en de geschiedenis van Constantijn). Als de mens handelt in de

lijn van de geschiedenis, wacht hem aardse roem en eer. Als de mens zich daar-
bij openstelt voor het transcendente en optreedt als middelaar van Gods gena-

degaven, wacht hem de hemelse beloning dn meer roem en eer dan zijn voor-
gangers.

Het feit dat Aethelberht een van de aangestelden is, geeft hem de mogelijk-
heid en de opdracht zo'n middelaar te zijn. Ddt nu lijkt het in de ogen van Gre-
gorius relevante object van de aan Aethelberht toegevallen genade van God te

zijn. Voor zover de aangestelden vorsten zijn, zijn het koningen bij de gratie en
voor de gratie Gods. Het discours verleent de feitelijkheid een theologische

diepgang. De zichtbare historie krijgt een onzichtbare heilshistorische context,
die vervolgens in het handelen van de koningen op moet lichten. In het perspec-
tief van de logica van het discours is er voor Aethelberht geen ontsnappen aan.

2.2 Discursieve semantiek

In de discursieve syntaxis wordt de ontwil<keling die het discours manifesteert

duidelijk. Wat daar precies in het spel is, zal duidelijk worden in de analyse van
de narratieve structuren. Voordat deze stap gemaakt kan worden, is het zaak te
bekijken hoe in deze ontwikkeling door het tnoncd gesproken wordt over de
natuurlijke wereld. Het discours roept een bepaald beeld op van de natuurlijke
wereld en spitst dit beeld toe op waar het in het discours om te doen is. De pro-
cedure van de figurativisatie brengt het beeld in kaart en de thematisatie for-
muleert de pointe. De isotopieen die aan het eind van de beide onderdelen gege-
ven worden, scherpen de typering van de opsommingen verder aan.

1. FIGURATIVISATIE

De natuurlijke wereld van het discours is een wereld van koningen en hun
onderworpen volkeren. Het is een wereld waarin het geloof in de christelijke
God een belangrijke rol speelt. Het wordt met name als belangrijk gezien om
het geloof te verspreiden. Dat heeft, zo wordt duidelijk in de tekst, te maken met
Gods handelen in en bedoelingen met de wereld. Mensen als Gregorius en
Augustinus zijn gespecialiseerd in het duiden van de tekenen en woorden van
God. Zij weten daarmee ook wat ieders rol in het goddelijke heilsplan is, inclu-
sief de rol van vreemde vorsten van verre volkeren.

Het voorstel is een aantal afzonderlijke figuren van elkaar te onderscheiden
om zo althans enige orde te scheppen in de vele, met elkaar verweven beelden
die door het discours opgeroepen worden.

1. Heersen. Verwijst naar de, in eerste instantie onzichtbare, actieve

aanwezigheid van God. God heeft het totaaloverzicht. Hij heeft de wereld
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en haar orde geschapen en draagt zorg voor het goede verloop van de
geschiedenis. Daarbij hoort onder andere het aanstellen van leiders en de
zorg voor goede verhoudingen tussen mensen. Deze verhoudingen zouden
gebaseerd moeten zijn op dona piemtis - de gaven van barmhartigheid r5
die God schenkt en die de harde realiteit van de wereld lijken te verzachten,
zin lijken te geven. Verder hoort bij het heersen van God het oordelen.

2. Regeren. Een menselijke act, speciaal van koningen. Het regeren is hun
verantwoordelijkheid. In de brief wordt gewezen op ken onderdeel van het
regeren: het verspreiden van het christendom. Een ander onderdeel lijkt
het rechtvaardig handelen van de vorst te zijn.

3. Instelling of attitude. Het gaat om de ideale houding van de regeerders ten
opzichte van hun verantwoordelijkheid. Op de eerste plaats gaat het dan
om een actieve opstelling: de competentie die de uitverkiezing verleent,
kan door ledigheid of desinteresse verloren gaan. Angst lijkt een ander
gevaar. De juiste houding van de vorst is er een van alertheid; een
specifieke openheid naar God toe. Voor de geestelijke leiders geldt dat de
juiste houding concreet wordt in het'kennis doorgeven' en'opwekken'.

4 Geweld. Is een onderdeel van het regeren van de vorst zoals dat in de brief
gestalte krijgt. Deze strategie of handelingswijze is gericht op het versprei-
den van het geloof ('confessionaliteit'; de uiterlijke kant van het geloof).

5. Overreding. Een tweede onderdeel van het regeren, nu gericht op het
bevorderen van het ethisch leven ('religiositeit'; de innerlijke kant van het
geloof).

6. Raadgeven. De raadgevingen van Gregorius en Augustinus behoren tot
deze figuur. Deze raadgevingen strekken zich in ieder geval uit tot het
terrein van het regeren van de koning, dus ook tot het met politieke
middelen bevorderen van de verspreiding van het christendom. Ze beogen
de koning te adviseren en te stimuleren. In zekere zin horen het ideaalbeeld
van Constantijn, de geschenken en de zegenwensen van de paus, omdat ze
de raadgevingen versterken, ook bij deze figuur. Het lijkt erop dat
koningen regeren en bisschoppen de koers uitzetten.

7. Beloningen. Bevat zowel aardse roem als hemelse zaligheid. Andere
voorbeelden zijn de toezegging van verder contact, de geschenken en de

zegenwensen aan het slot van de brief.
8. Religie. Deze figuur heeft net als de vorige een dubbele inhoud: zowel de

heidense godsdienst (cultus en heilige plaatsen) als de christelijke (ethisch
leven en een zich bekennen) vallen er onder.

Deze figuren zijn onder te brengen in enkele configuraties: er zijn een drietal
handelingscompetenties (heersen, regeren en raadgeven), die elk ingevuld wor-
den met een bepaalde handelingsmodaliteit (respectievelijk goddelijke genade,
geweld en overreding, aangereikte voorbeelden en adviezen). Verbonden met
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de drie actantiele enunciatieve ontkoppelingen zijn er drie figuratieve trajecten
te beschrijven. Allereerst het traject'Instellen van de juiste orde, verhoudingen
en geschiedenis'. Dit is het traject van God. Vervolgens een traject van Gregori-
us en zijn gedelegeerde:'Doorgeven van kennis en inzicht'. Het gaat dan om de
toestand van de wereld, wat er te doen staat en wat er zal geschieden. Tenslotte
een traject van Aethelberht:'Handelen naar vermogen en functie'.

Deze gegevens leveren de volgende figuratieve isotopie op: dit discours be-
schrijft een doen kennisnemen van een bepaald weten van Gods schepping en
daden en, omwille van heil en barmhartigheid, handelen in lijn van dat bepaal-
de weten.

11. THEMATISATIE

In de figuratieve isotopie is een eerste vingerwijzing gegeven om de thematisa-
tie te kunnen vinden: het gaat om een bepaald manipulatief handelen. Het ligt
voor de hand dat het beoogde handelen zal worden afgezet tegen het tot dan toe

gebruikelijke handelen van de koning. De vraag wat er precies aan de hand is
en op het spel staat, wordt beantwoord door het beschrijven van de thema's. Een
eerste aanzet daartoe is de volgende reeks van per figuur genoemde opposities:

1. Heersen: schepper vs. schepsel; almacht vs. gedelegeerde autoriteit.
2. Regeren: macht vs. gehoorzaamheid; onbarmhartigheid vs.

barmhartigheid; onrechtvaardige verhoudingen vs. rechtvaardige
verhoudingen.

3.  Instelling of attitude: stilstand vs. beweging; dysforie vs. euforie; resigneren
vs. handelen.

4. Geweld: dood vs. leven; vernietigen vs. opbouwen.
5. Overreding: uiterlijk vs. innerlijk; schijn vs. waarachtigheid.
6. Raadgeven: onwetendheid vs. kennis; onbewust vs. bewust.
7.  Beloningen: dood vs. leven; vergetelheid vs. roem; aarde vs. hemel; schijn

vs. realiteit.
8. Religie: afgod vs. god; innerlijk vs. uiterlijk; afwenden vs. terugkeren.
Binnen deze reeks tekenen zich drie thematische trajecten af. Het thematisch
traject van God speelt zich af rond het'Creeren van mogelijkheden voor men-
sen om barmhartigheid te realiseren'. De inzet van het (tweede) thematische
traject van Gregorius is een soort categoriaal pastoraat, namelijk een'Pastoraat
voor politici'. Onder het zegel van Gods schepping en almacht, wijst Gregorius
op de eigenlijke plichten van de koning, noemt hij daaraan ontleende richtlij-
nen voor het politieke handelen en geeft hij ondersteuning. Het derde thenna-

tisch traject draait om de opstelling van Aethelberht ten opzichte van de door
Gregorius aangedragen traject van het 'Richten van het koningschap naar de
maatstaven van de christelijke God'. Doen wat zijn voorgangers deden om roem
en eer te behalen, is wel het minste, en dus eigenlijk onvoldoende.
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De figuratieve isotopie, een doen kennisnemen van een bepaald weten en
handelen in de lijn van Gods schepping en daden, omwille van heil en barm-
hartigheid, beschrijft de boodschap die de koning wordt aangereikt. Aan hem
de keuze die, en dan komt de thematische isotopie ter sprake, geen vrijblijven-
de keuze is. Het is God die bepaalde goede mannen uitkiest en aanstelt op func-
ties waardoor God in staat is barmhartigheid gestalte te geven. Binnen de gren-
zen van de context van zijn waardenaxiologie is het voor Gregorius vanzelfspre-
kend dat Aethelberht in alle vrijheid verplicht is, de overstap van de hem beken-
de naar de hem vreemde waardenaxiologie te maken, omdat het om wezenlijk
dezelfde axiologie gaat. Gods almacht en heersen staan daarvoor garant. Hier
investeert Gregorius zijn engagement. Nu kan de thematische isotopie onder
woorden gebracht worden: het bewustmaken van een voorgegeven orde en een
daarbij horend programma waar de koning sowieso al onderdeel van is. Deze
isotopie kenmerkende opposities zijn: /verplichtingen hebben/ vs. /verant-
woordelijkheid dragen/; /conventioneel handelen/ vs. /ethisch handelen/;
/dwang/ vs. /vrijheid/; /matheid/ vs. /gedrevenheid/; /onbewust/ vs. /bewust/;
/onheil/ vs. /heil/.

Ter afronding een tussenbalans. Het hele betoog is ingegeven door God, gefor-
muleerd door Gregorius en gericht tot Aethelberht. Opvallend zijn de vele
opdrachten aan Aethelberht. De functie van de voorbeelden van Constantijn en
Augustinus liggen in het verlengde van deze opdrachten. Het appd op Aethel-
berht geldt ook voor Gregorius. Dat brengt aan het eind van het betoog de toe-
nadering tussen Gregorius en Aethelberht tot stand: is God in het begin nog de
bron waar Gregorius zijn autoriteit vandaan haalt, op het eind van het betoog
blijkt dat zowel hij als de koning voor diezelfde God zullen moeten verschijnen.
Gregorius roept een beeld van de natuurlijke wereld op, waar God mensen
inschakelt om in de geschiedenis de heilsgeschiedenis te realiseren. Het discours
richt zich niet op de verschillende culturele, historische contexten van het'hier'
van Gregorius en het 'daar' van Aethelberht, maar op het 'tegenover' van de
almachtige God en de (aangestelde) mensen. Stilzwijgend en met onuitgespro-
ken vanzelfsprekendheid zet het discours de contexten van Gregorius en
Aethelberht in het perspectief van de met de christelijke God verbonden heils-
geschiedenis. Dan blijkt de in die contexten gevestigde orde van de geschiede-
nis vooral mogelijkheden te bieden van hetgeen goed is te vervolmaken. Het
pleidooi van Gregorius lijkt erop gericht te zijn Aethelberht ervan te overtuigen
dat hij de mogelijkheden daartoe kan en moet grijpen. Dan zal de koning besef-

fen dat hij de axiologie van Gregorius allang deelt, omdat het niet zozeer om
een axiologie van Gregorius gaat als wel om de door de almachtige en ware God
voor mensen ingestelde axiologie. De analyse van de semio-narratieve structu-
ren moet aantonen in hoeverre het discours deze tussenbalans onderschrijft.
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3. SEMIO-NARRATIEVE STRUCTUREN VAN HET
OPPERVLAKTENIVEAU

In de analyse van de syntactische component van de semio-narratieve structu-
ren van het oppervlakteniveau, gaat het om het achterhalen van de transforma-
ties en de narratieve programma's van het semiotisch object. Hiermee verschaft
de analysant zicht op de overdracht van de manipulatie, i.c. het bepaalde /doen
geloven/ of/doen handelen/. In de onderdelen i en ii van paragraaf 3.1 wordt de
leeshypothese in de verf gezet. Wat is de inhoud van de manipulatie van het dis-
cours (de vraag naar de narratieve structuur van het vertelde)? Hoe verloopt de
manipulatie in het discours (de kwestie van de narratieve manipulatie)? In
paragraaf 3.2 komt dan de narratieve semantiek aan de orde.

3.1 Narratieve syntaxis

Uit de discursivisatie bleek dat de manipulatie van het tnonct de destinataire
Aethelberht confronteert met een tweetal argumenten en met de toezegging van
verdere persoonlijke betrokkenheid van Gregorius, de destinator. Ook werd al
iets duidelijk van wat de manipulatieve strategie van het enonct genoemd kan
worden: eerst zeggen wat er te doen staat en dat vervolgens vergemakkelijken
door het zoeken van toenadering en het beloven van ondersteuning in het rea-
liseren van het beoogde handelen. Deze gegevens zullen in de analyse van de nar-
ratieve syntaxis nader onderzocht worden. Het belangrijkste instrument in dit
deel van het semiotisch project is de narratieve reeks. Het gaat om een logische
verhaallijn, waarvan de fases al dan niet in de tekst gemanifesteerd zijn, maar al-
tijd in ieder geval geimpliceerd. De fases van de narratieve reeks vormen een nar-
ratief programma. Als zodanig is de reeks toepasbaar op het dnoncd als geheel,

maar ook op de verwikkelingen van de verschillende actoren in het discours.

i. NARRATIEVE PROGRAMMA'S

Er zijn verschillende narratieve programma's te onderscheiden. De manipula-
tieve handeling van Gregorius vormt het hoofdprogramma van het discours.

Daarnaast zijn er drie hulpprogramma's: een hulpprogramma is het narratieve
programma van God (instellen van de heilsgeschiedenis), daarnaast zijn er
hulpprogramma's van Augustinus ( raadgevingen aan het hof) en Constantijn
(voorbeeldfunctie). Strikt genomen gaat het in deze twee gevallen om annex-

programma's: de subjecten van handelen zijn gedelegeerden van het subject van
handelen van het hoofdprogramma.

In het hoofdprogramma wil Gregorius Aethelberht ertoe brengen een door
hem ingebrachte waardenaxiologie te aanvaarden. Dit /doen geloven/ gebeurt
met inzet van alles wat in de brief geschreven is. Het locutus sum - ik heb (dit)
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gezegd r55 heeft betrekking op wat de hoofdmoot van de brief uitmaakt, name-
lijk de twee argumentatierondes Cognovimus - Wij Zijn te weten gekomen r6
(overdracht van kennis en het geven van opdrachten, discursieve eenheid (ii))
en volemus scire - wij willen laten weten r42 (schriftuurlijke raadgevingen en
aanwijzingen, discursieve eenheid (iv)). De inhoud van het hoofdprogramma
vormt, voor zover het gaat om het handelen van de koning, een beoogd narra-
tief programma van Aethelberht.

De performantie van Gregorius is gefundeerd in het N P God: God manipu-
leert Gregorius en verstrekt hem zijn competentie. Gregorius draagt verant-
woordelijkheid om (met name) de regeerders te stimuleren het geloof te ver-
spreiden en de (christelijke) ethiek te bevorderen. In die zin is Gregorius naast
destinator van zijn eigen programma ook de destinataire van het N P God. Zoals
ooit Constantijn de gedelegeerde van God was in zijn rol in de geschiedenis van
de bekering van het Romeinse Rijk, zo is Gregorius dat als hij Aethelberht
schrijft.

Of Gregorius in zijn missie slaagt, moet nog blijken. Het feit dat de brief ver-
zonden is, vormt slechts een deel van de sanctie van het N P Gregorius. De sanc-
tie moet grotendeels nog verleend worden en is afhankelijk van de verdere ont-
wikkeling. Hierover zwijgt het dnoncd. Slaagt het persuasieve handelen van
Gregorius ten opzichte van Aethelberht en bereikt hij daardoor uiteindelijk ook
zelf de roem en de plaats in de hemel die hij Aethelberht voorspiegelt?

Het tnonce geeft nog aanleiding tot het veronderstellen van het bestaan van
een ander programma: het programma waarin het gaat om wat Aethelberht als
koning en in navolging van zijn voorgangers al doet. Het programma wordt
opgeroepen door een spoor als ut et antiquos gentis suae reges laudibus ac meri-
tis transeat - (opdat) u moge voorbijstreven de oude koningen van uw volk in roem
en verdiensten r26-27. Het gaat dan om een N p Koningschap: een virtueel anti-
programma. Het discours maakt niet duidelijk wat het traditionele koning-
schap precies inhoudt en spreekt er ook geen oordeel over uit.

God bepaalt zowel de orde van de wereld als de (teleologische) loop van de
geschiedenis. Wat het eerste betreft worden 'uitverkiezing' en 'verantwoorde-
lijkheid' met elkaar in verband gebracht. Het gaat dan om de macht van bonos
- de goede mannen r3 (een /kunnen handelen/) die op een welbepaalde manier
uitgeoefend moet worden (een /moeten handelen/, cf. utper eos omnibus, qui-
bus praelati fuerint, dona suae pietatis itnpendat - opdat God via hen (de goede
mannen) aan allen over wie zij gesteld zijn, de gaven van zijn barmhartigheid kan
verstrekken r,-5)· Zo hoort het dus te gaan. Deze regel krijgt een aanscherping
als het discours de Schrift ter sprake brengt: de tekenen die duiden op het nade-
rende Einde worden verbonden met de noodzaak zich voor te bereiden op het
komende Oordeel. De komst van het Einde maakt duidelijk dat de met macht
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beklede aanstelling door God een tijdslimiet heeft en dat roept een terminati-
veit op die het /kunnen handelen/ in de richting van een /moeten handelen/
beweegt. De eschatologische aanscherping door de onvermijdelijkheid van het
Oordeel roept op tot waakzaamheid; de kans die de door God aangestelde
koning heeft, zal ooit voorbij zijn. Deze terminativiteit beweegt vervolgens het
/moeten handelen/ in de richting van een /handelen/. Aethelberht moet zich
dus wel bij de nieuwe feiten neerleggen ut et antiquos gentis suae reges laudibus
ac meritis transeat  et  (...)  ante  omnipotentis  Dei terribile  examen  securior fat -
opdat u moge voorbijstreven de oude koningen van uw volk in roem en verdienste

en  (...)  u  geruster  kunt  zijn voor het verschrikkelijke  oordeel van  de almachtige
God r25-29. De eschatologische aanscherping verankert de oproep zich met de
door God ingestelde ordening te verbinden, cf. et ideo  (...)  sollicita mente cus-
todi -en daarom  (...) bewaak met een attente geest rs-9.

Het discours legt niet alleen een accent op de onvermijdelijkheid (een /moe-
ten handelen/, manipulatie) maar ook op de haalbaarheid (een /kunnen hande-
len/, competentie) van het door Gregorius voorgestelde /handelen/ van Aethel-
berht. Het beoogde handelen wordt door Gregorius gefundeerd in het koning-
zijn van Aethelberht. In de logica van het discours, kan dit koningschap alleen
maar door de christelijke God ingesteld zijn. Deze logica maakt het mogelijk de
na et ideo, gloriose fili- en daarom, roemrijke zoonr8 geformuleerde handelings-
catalogus te presenteren als iets wat een goed koning niet vreemd kan zijn. Het
discours poneert de haalbaarheid vervolgens door het beoogde /handelen/ con-
creet te maken. Erzijn een drietal clusters van elkaarte onderscheiden. Allereerst
het behouden van de competentie, cf. guam accepisti divinitus gratiam sollicita
mente custodi - bewaak zorgvuldig de genade die u van Godswege heeft ontvangen
met een attentegeest r8-9. De'attente geest' is blijkbaar noodzakelijk opdat God
via hem dona suae pietatis impendat - de gaven van zijn (Gods) barmhartigheid
kan verstrekken r5. Het luisteren naar Augustinus (zin 9) is daarbij relevant, cf.
tom igitur mente cum eo - verbind u  met hem met heel uw geest r38. Ook de op-
roep niet bang te worden (zin 15) steunt het bewaken van de competentie. Het
tweede cluster wordt geformuleerd met de oproep: christianam fidem in populis
tibi subditis extendere festina- haast u omhet christelijk geloof onder de aan uon-
derdanige volkeren te verspreiden rg-10. Het gaat dan om de bekering van het
volk, hetonderdrukken en ontmoedigen van deheidense religie (Zie no-12).An-
dere sporen van dit cluster zijn cuius nomen atque cognitionem dilataveris in ter-
ra - wiens naam en kennis u hebt verspreid op aarde r15, cuitts vosfidem in regno

vestro recipi et facitis custodiri - wiens geloof u in uw koninkrijk heeft doen opne-
men en bewaken r40-41 en de aanduiding van christiana jides - het christelijk ge-
loofin r56. Tenslotte het derde cluster, de oproep het ethisch leven te bevorde-

ren, cf. subditorum mores in magna vime munditia - sterk de zeden van de onder-
danen tot een zuiver leven r12 geconcretiseerd in het aansporen, bang maken en
andere voorbeelden (zie ri3-14).
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De haalbaarheid wordt ook concreet gemaakt in de gemanifesteerde sanc-
ties, deels gerealiseerd (bijvoorbeeld het koningschap van Aethelberht), deels

beoogd. De bezwerende werking die vanuit de aangezegde of afgeroepen sanc-
ties uitgaat, verleiden het nog virtuele subject van handelen (Aethelberht) tot
het realiseren van de performantie. Er wordt zowel hemelse als aardse roem

aangezegd en de zegenbedes aan het slot van de brief onderstrepen de eufore
sanctie. Dat Aethelberht, ondanks het naderen van het Einde, maar voldoende
tijd moge hebben om te doen wat hij moet doen en dat God hem in de turbu-
lente wereld maar moge bewaken (Zin 18-19).

Het /doen geloven/ van het discours plaats het koningschap van Aethelberht in

het perspectief van het door Gods heilshandelen (onder meer door het'aanstel-
len') ingestelde ontvouwen van de heilsgeschiedenis en koppelt het koning-zijn
aan een concreet project: de kerstening, cf. christianam fidem (...) extendere fes-
tina - haast u om het christelijk geloof te verspreiden rg-10. Het kerstenen zelf
blijkt een tweeledig proces te zijn; het bestaat uit twee niveaus van handelen die
elkaar nodig hebben en versterken. Enerzijds de formele verspreiding van het
christendom als godsdienst en het politieke handelen om deze doelstelling te
bereiken (cf. cluster 2 politiek, de'buitenkant' of confessionaliteit). Anderzijds
is er sprake van het bevorderen van de christelijke levensstijl (cluster 3 ethiek,
de'binnenkant' of religiositeit). Het onderdrukken van de heidense cultus geeft
letterlijk ruimte aan het christendom. Het sterken van de zeden is een uiting van
een nieuwe christelijke religiositeit en draagt bij aan het opbloeien van een
nieuwe christelijke cultus. Aethelberht wordt, door het door het discours inge-
stelde perspectief, persoonlijk aangesproken en betrokken bij de ontvouwing
van de heilsgeschiedenis. Zijn rol wordt als essentieel beschouwd en concreet

gemaakt in het, in het beoogde programma van Aethelberht, uitgetekende nar-
ratieve parcours van de heilsgeschiedenis.

11. NARRATIEVE MANIPULATIE

Aan het /doen geloven/ van de argumentatie is een /moeten handelen/ verbon-

den, namelijk het beoogde programma van Aethelberht, dat bestaat uit drie

componenten: het bewaken van de competentie (cluster status), de handelings-
catalogus die betrekking heeft op de verspreiding van de religie (cluster poli-
tiek) en de bevordering van een religieus leven (cluster ethiek). In de manipu-
latie gaat het erom wegen te vinden om deze clusters met de destinataire te ver-
binden. Zo wordt de aandacht van de koning getrokken en probeert Gregorius
drempels te slechten die het aanvaarden van het beoogde handelen mogelijk
belemmeren. Nu is iedere communicatie een manipulatie rond een bepaald
/doen geloven/, maar de specifieke situatie waarin dit enonce een plaats heeft,
versterkt de noodzaak in het discours een overtuigende manipulatieve strate-
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gie te ontwikkelen. Het is zoals een destinator/subject van handelen in een
gesprek gebruik zal maken van mimiek, stemverheffingen ofwijdse gebaren. In
het discours worden drie manipulatieve strategieen ingezet.

De briefbegint weliswaar met een enuncieve conjunctie tussen destinator en
destinataire, maar zet meteen de puntjes op de i voor wat betreft de actantiele
relaties tussen de twee protagonisten Gregorius (si) en Aethelberht (52); hier-
mee wordt een eerste manipulatieve strategie in werking gezet. Er is sprake van
een hierarchische verhouding tussen destinator (Dr), bekleed door Gregorius,
en destinataire (Dre), bekleed door Aethelberht. Deze specifieke relatie wordt
vooral bepaald door het feit dat Gregorius in het bezit is van kennis en inzicht.
Vanuit die positie van autoriteit en gezag richt Gregorius zich tot Aethelberht.
Gregorius werpt zich op als vertegenwoordiger van God, die'weet' wat de posi-
tie van de koning is en wat van hem verwacht wordt in het kader van Gods heils-
bedoelingen.

De tweede strategie waar de destinator van het enonce gebruik van maakt,
heeft als inzet de kloof tussen Si en S2 te overbruggen. Op de eerste plaats voert

Gregorius Constantijn en Augustinus ten tonele en plaatst hen als bemiddelaars
tussen zichzelf en de koning (Gedelegeerde aanwezigheid). Vervolgens toont
het knonct een bepaalde ontwikkeling waardoor de indruk van een zekere lots-
verbondenheid tussen paus en koning ontstaat (Solidarisering).

Allereerst de Gedelegeerde aanwezigheid. Bij de actorialisatie is al opge-
merkt dat er sprake is van een parallel tussen keizer en koning (de positie van
macht en roem) en beide bisschoppen (een gezagsvolle en betrokken positie).
Constantijn en Augustinus worden ook met Aethelberht in verband gebracht:
de keizer als een collega en Augustinus omdat hij in Kent verblijft. Binnen de
brief stelt Gregorius als subject van handelen (si) een gedelegeerd subject van
handelen (si', Augustinus) in als een afspiegeling van zichzelf. Augustinus
brengt de raadgevingen van Gregorius fysiek nabij. In die zin heeft Augustinus
de functie Aethelberht te steunen in het verwerven van de cognitieve compe-
tentie. Tevens stelt Gregorius als subject van handelen de actor Constantijn
(s2') in als afspiegeling van Aethelberht (S2); deze Constantijn is, binnen een
eerdere communicatieve situatie, destinataire van de destinator God. De eufo-

re sanctie over het reeds voltooide handelen van Constantijn, die ook al omge-
ven is met de glans en glorie van het oude Rome, moet Aethelberht manipule-
ren in een soortgelijk handelingstraject te stappen. De sanctie maakt het voor-
stel van Gregorius voor een koning als Aethelberht concreet voorstelbaar.

Het kader voor de Solidarisering wordt ingesteld door de dativus van rl-2.
Er ontstaat een communicatieve ruimte van twee gescheiden helften: 'hier bij
mij' vs.'daar bij jou'. De helft van de ruimte bij si blijkt de helft te zijn waar God
huist, de ruimte bij si wordt bepaald als het land van de Angelen (r5) en de
plaats waar zich heidense heiligdommen bevinden (r11-12). Tijdens de bespre-
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king van de spatialisatie is al vastgesteld dat in het verloop van het discours
nuanceringen in deze ruimtelijke tweedeling worden aangebracht. Beide helf-
ten worden meer en meer met elkaar verbonden. Zo blijkt al snel dat God in
beide delen werkzaam is. Een tweede voorbeeld is te vinden in r43 praesentis
mundi - van de tegenwoordige wereld. Er is sprake van een 'hier bij ons: Ook
hemel en aarde worden in de loop van het betoog met elkaar verbonden, bij-
voorbeeld als het einde van de tegenwoordige wereld in direct verband gebracht
wordt met de komst van sanctorum regnum - het rijk van de heiligen r43· De
afstand tussen deze twee ruimtes wordt gethematiseerd in ri5 (en in r40 en 64),
maar daar blijkt al dat zowel de hemel als de aarde ruimtes zijn waar de sanc-
ties voor de koning verzameld worden. Gregorius onderstreept hier dat zowel

de koning als hijzelf onder het bestieren van God vallen. In die zin delen ze het-
zelfde lot en wonen zij in dezelfde wereld.

De derde strategie tenslotte, is het effect van de gelovige projectie door Gre-
gorius. Het gaat dan om de vanzelfsprekendheid waarmee de werkingskracht
van Gods almacht geponeerd wordt, waardoor de oppositie tussen contexten

en axiologieen van het 'hier' en'daar' van de communicatieve ruimte gerelati-
veerd wordt. De vanzelfsprekendheid van deze projectie rust in de overtuiging
van Gregorius. Zijn overtuigingskracht is meteen het meest effectieve middel
dat hij kan inzetten. In de ogen van het discours is het verschil, dat er natuur-
lijk wel was, tussen de christelijke en de traditionele of heidense axiologie niet
relevant; althans niet in het licht van de oppositie tussen een door God voor
mensen ingestelde axiologie en een door mensen ingestelde axiologie.

Het effect van de projectie is dat Aethelberht, los van iedere context, als per-
soon wordt aangesproken vis a vis de almachtige God. Tweemaal na de kennis-

overdracht over de door God ingestelde orde (rond cognovimus - wij zijn te
weten gekomen r6, cf. zin 2 en 3) en eenmaal na de kennisoverdracht over de

voortgang van de heilsgeschiedenis (rond scire - wij willen laten weten r42 alS
de tekenen van het naderen van het Einde ter sprake komen).

De eerste gelegenheid dat Aethelberht als persoon, als mens wordt aange-
sproken, is de oproep sollicita mente custodi - bewaak met attentegeestrg. In het
discours worden, als hieraan gevolg gegeven wordt, beloningen in het vooruit-
zicht gesteld. In die zin is het ook een cognitief appd, gericht op de pragmati-
sche uitvoering. Tegen een te veronderstellen tegenwerping van praktische
bezwaren door Athelberht, wordt het voorbeeld van keizer Contantijn in stel-
ling gebracht. De grootste onder de Romeinse keizers deed wat Aethelberht
wordt voorgehouden en ontving de ook aan de koning van Kent toegezegde

beloningen. Vervolgens wordt bisschop Augustinus voorgesteld als raadsman in
de uitvoering van het opgelegde programma. Het is meteen de tweede keer dat
Aethelberht persoonlijk wordt aangespoord, met als climax tom igitur mente

cum eo vos in fervore fidei - dus verbind u met hem met heel uw geest in de gloed
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van het geloofr38. In dit pragmatisch appal staan Gods liefde en de toegezegde
hemelse beloning op het spel.

De derde maal wordt Aethelberht in zijn gemoed geraakt. De angst die de
tekenen van het Einde hem zouden kunnen inboezemen, bevestigen de voort-

gang van de heilsgeschiedenis. Als hij zijn rol speelt zal hij bij het Einde praepa-
mti-voorbereidr55 worden aangetroffen. Met nullomodo vestrum animumper-
turbetis - weest dan niet verward in uw gemoed klinkt een thymisch apptl zich
niet uit het veld te laten slaan. De toezegging tot meer contact en de begeleiden-
de geschenken en zegenwensen versterken dit appal alleen maar.

Op verschillende manieren en zowel direct als indirect'spreekt' de almach-
tige God tot Aethelberht. Langzaam wordt Aethelberht tot een /moeten en kun-
nen en willen handelen/ verleidt. De regel dat God 'goede mannen' aanstelt,
blijkt voor wat Aethelberht betreft, een feit. Na het passief ontvangen van con-
cessa sunt - wat it geschonken is r7 klinkt met eam accepisti - wat u geaccepteerd
heeft r8 een actiever ontvangen door. In het kielzog daarvan wordt opgeroepen
tot een actief uitvoeren van een handelingsprogramma. Om Aethelberht ervan
te overtuigen dat hij in staat is dit kersteningsoffensief te volbrengen, worden
hem het voorbeeld van Constantijn, de aanwezigheid van bisschop Augustinus
en de toezeggingen en geschenken van Gregorius zelf aangereikt. Deze strate-
gie moet hem tot het inzicht brengen dat hij in staat is en verplicht is, al was het
maar omwille van de beloningen, het hem opgelegde programma uit te voeren.

3.2 Narratieve semantiek

In de narratieve syntaxis is de verwerkelijking van de argumentatie en de mani-
pulatie van het tnonct besproken. In de analyse van de narratieve semantiek
gaat het om de aankleding van de narratieve structuren en om een uitwerken
van de gegevens uit de discursieve semantiek. Vervolgens kan met behulp van
de analyse van de narratieve semantiek de voorgestelde leeshypothese verder
ontwikkeld worden. Twee vragen leiden dit specifieke onderdeel: wat staat er in
de manipulatieve handeling op het spel? En: welke hindernissen moet de desti-
nator overwinnen?

Eerder is gesteld dat de figuratieve isotopie bepaald kan worden als een doen
kennisnemen van een bepaald weten omtrent en handelen in de lijn van Gods
schepping en daden, omwille van heil en gerechtigheid. Onder deze isotopie
schuilen de figuratieve trajecten, die met de drie belangrijkste actoren verbon-
den zijn. Het traject van God beschrijft het instellen van de juiste orde. Het is in
dit traject van belang om oog te krijgen voor de transcendente dimensie van de
werkelijkheid: alles is niet zomaar en zonder reden tot stand gekomen. Dit tra-
ject manifesteert iets van een (theologisch ingegeven)'verwondering'. Als kern-
seem kan bijvoorbeeld /goddelijke orde/ genoemd worden. In het verlengde
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hiervan kunnen de trajecten van Gregorius en Aethelberht begrepen worden.

Waar Gregorius zijn taak opneemt en de verwondering ter sprake brengt in het
traject doorgeven van kennis van Gregorius manifesteert het traject een kern-
seem als /aangenomen verantwoordelijkheid/, terwijl het traject van Aethel-
berht draait om /plichtsbetrachting/ of /aangereikte verantwoordelijkheid/.

Tegen dit decor ontvouwt zich wathet discours over deze (referentie naar de)
natuurlijke wereld zeggen wil. Het bewustmaken van een voorgegeven orde en
een daarbij horend programma waarvan de koning verondersteld wordt deel
uit te maken, zoals de thematische isotopie stelde. Ook hier zijn er drie trajec-
ten te onderscheiden die aan de drie actoren gerelateerd zijn.

Het traject van God thematiseert de volgende opposities:
/schepsel/ /schepper/

/gedelegeerde macht/ /almacht/
/gehoorzaamheid/ /autoriteit/

Het betreft hier de verhouding tussen /mens/ vs. /God/ met een zekere gericht-
heid op de oppositie /chaos/ vs. /orde/.

Het traject van Gregorius heeft betrekking op de opposities:

Idysforiet /euforie/
/uiterlijk/ /innerlijk/
/leegheid/ /waarachtigheid/

/dood/ /leven/
Iaardel /hemel/
/schijn/ /realiteit/
lafgodl 1Godl

/onbewust/ /bewust/

Hier is de innerlijke component van de relatie mens-mens in het spel: /schijn/
vs. /waarachtigheid/ in de zin van /leegheid/ vs. /authenticiteit/.

Het beoogde traject van Aethelberht:
/onrechtvaardigheid/ /rechtvaardigheid/

/hardvochtigheid/ /barmhartigheid/
/stilstand/ /beweging/

/veronachtzamen/ /bewustworden/
/autoriteit/ /gehoorzaamheid/

/resigneren/ /handelen/
/onwetendheid/ /kennis/

/vergetelheid/ /roern/
/afwenden/ /terugkeren/
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Deze opposities hebben betrekking op de zichtbare relaties tussen mensen en
zijn gericht op /onheil/ vs. /heil/. Bij dit alles is het goed vast te houden, dat het
in het discours niet om een simpel /slecht/ vs. /goed/ gaat. De zaak ligt veel
genuanceerder. Het gaat veeleer om iets als /extern plichtsbesef/ vs. /intern
ethisch besef/, wat zich onderling verhoudt als /goed/ vs. /beter/. Ondanks de
kracht van de imperatieven, lijkt het zo te zijn dat het knonct eerder gericht is
op een verandering van het hart dan op het bereiken van resultaten. Dat laatste

namelijk ligt uiteindelijk in Gods hand. Met andere woorden, de manipulatie
van het tnonce betreft een omvormen, in plaats van een vervangen of veroor-
delen, van de oorspronkelijke axiologie. In het door het discours ingestelde per-
spectief komt de axiologie van Aethelberht (als vanzelf) in het teken van de
kernseem /barmhartigheid/ te staan. De door God ingestelde axiologie over-
stijgt de in het discours onbesproken menselijke axiologie van de leefwereld van
Aethelberht. Met deze traditionele of heidense axiologie kan een kernseem als
/rechtvaardigheid/ verbonden worden.

Op dit moment is het zinvol terug te komen op de eerder beschreven manipu-
latieve strategieen. Het gaat hier om de vraag welke opposities schuilgaan ach-
ter de verschillende strategieen. Zo thematiseert het instellen van een bepaalde
hierarchische verhouding tussen Gregorius en Aethelberht ter bevordering van
een soepele kennisoverdracht een oppositie /gehoorzaamheid/ vs. /autoriteit/.
Het gebruik van enkelvoud- en meervoudvormen thematiseert een tweetal
opposities: /onduidelijkheid/ vs. /duidelijkheid/ en /eigenzinnigheid/ vs. /ont-
vankelijkheid/. De tweede strategie thematiseert /moeten dwalen/ vs. /bestierd
willen worden/ en /separeren/ vs. /solidariseren/. De derde genoemde strategie
tenslotte beoogt de tegenstellingen tussen de in het spel zijnde waardenaxiolo-
gieen te relativeren ten gunste van het erkennen van de heilshistorische context
van de geschiedenis. Het betreft hier opposities als /onbewust/ vs. /bewust/ en
/passief/ vs. /actief/.

De toonzetting van de manipulatie heeft niet alleen effect op de overtuigings-
kracht van het /doen geloven/ maar ook op de acceptatiekansen. Als Gregorius
Aethelberht aanspreekt als koning is dit in eerste instantie een diplomatieke
conventie: de man is koning en het is onzinnig hem meteen tegen je in het har-
nas te jagen. Wat de kern van de zaak betreft, Gregorius stelt dat de axiologie
van Aethelberht in wezen dezelfde is als die van hemzelf en hij maakt hem een
vorst die, ook al was hij het zich niet bewust, in dienst staat van de zaak van de
christelijke God. Het raffinement zit in het feit dat aan deze boodschap geen
woord wordt vuilgemaakt. Deels is deze'stille' manipulatie het directe resultaat
van het /doen geloven/ van Gregorius in een logisch te veronderstellen eerdere

en succesvolle manipulatie door God: mijn God is almachtig. Deze theologi-
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sche overtuiging impliceert dat er geen ruimte is voor eigenstandige alternatie-
ve axiologieen; de stelling impliceert ook dat voor zover er voor Gregorius
'vreemde' axiologieen zijn, deze ook deel zijn van Gods wereld. Er wordt niet
alleen uit berekening geen negatieve sanctie over de traditionele axiologie van
Aethelberht uitgesproken. Op grond van de voltooide manipulatie van Grego-
rius door God is daarvoor ook geen aanleiding meer. De manipulatieve daad-
kracht rust niet in een /overtuigen/ maar in een /onthullen/. In het verlengde
daarvan probeert Gregorius (in zijn dubbele rol als verkondiger van Gods
woord en pastor) in zijn manipulatie de grenzen van de perceptie van Aethel-
berht te verleggen. Het is niet zozeer zo dat zijn perceptie verkeerd is, maar de
door hem ingenomen cognitieve en pragmatische posities overzien niet alles.
Daarmee wordt de overgang van /onbewust/ naar /bewust/ bewerkt, omdat
achter de horizon van wat /goed/ is de kwalificatie /beter/ ligt.

Het /moeten handelen/ van Gregorius voltrekt zich in de twee argumenta-
tierondes. Cognovinius - wij zijn te weten gekomen r6 en agnoscimus - wij leren
r43 richten zich tegen de cognitieve blokkade in een poging de koning te mani-
puleren tot een overgang van een instelling van /rechtvaardigheid/ naar een
instelling die gericht is op /barmhartigheid/ (en in die zin 'ruimte' geeft aan
Gods handelen). Deze manipulatie heeft als semantische waarde /onthullen/ of
/openbaren/.

De twee gebruikte werkwoorden hebben betrekking op een verschillend
object van kennen en drukken een verschillend soort weten uit. Het betekenis-
veld van Cognoscere betreft een leren kennen, zowel door de zintuigen als door
het verstand. Het is een weten uit eigen waarneming en vraagt om een actieve
rol van het kennend subject. In het tnonct heeft dit weten betrekking op hoe
de wereld in elkaar steekt (quodfactum - datgebeurd isr5) en welk handelen van

de regeerders verwacht mag worden  ( et ideo - en daarom r8-14). Ter adstructie
wijst Gregorius op het succesverhaal van Constantijn, die eerder al volbracht wat
nu van Aethelberht verlangd wordt, en op de aanwezigheid van Augustinus,
wiens gebeden voor Aethelberht zeker verhoord zullen worden. Het modale ob-
ject cognoscere lijkt gerelateerd te zijn aan een waardeobject zelfvertrouwen.

Het weten van agnoscere is een passiever weten, een weten dat aangereikt en
aanvaard wordt; in plaats van eigen waarneming is studie, bezinning en inzicht
de weg die dit weten bewandelt. In het dnonct wordt dit soort weten gehaald
scriptura sacra ex verbis Domini omnipotentis - uit de woorden van de almachti-
ge God in de Schri#enr43 en leert Gregorius dat de wereld ten einde loopt en het
rijk Gods nadert. De signalen van de naderende eindtijd kan Aethelberht trou-
wens ook zelf zien, zeker nu hij het waarom van de signalen kent: de tekenen
zijn er om ons alert en bereid te houden. Het modale object agnoscere roept het
waardeobject vertrouwen of overgave op.

In de tweede argumentatieronde proberen locutits sum - ik heb gezegd r55 en
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transmisi - ik zendr60, met als semantische waarde /stimuleren/ of /ondersteu-
nen/, de koning ertoe te bewegen de pragmatische hindernis voor de voortgang
van de heilsgeschiedenis te nemen. Door het bijstaan met raad en daad en het
doen alsof het gaat om een terugkeer naar hoe het eigenlijk hoort, wordt de

koning van /passief/ naar /actief/ verleid.

4. SEMIO-NARRATIEVE STRUCTUREN VAN HET
DIEPTENIVEAU

De in paragraaf 3 uitgevoerde analyse heeft betrekking op de verwerkelijking en

de aankleding van de betekenisvormgeving van het enonct. In de analyse van
de semio-narratieve structuren van het diepteniveau worden de waardenoppo-
sities van het oppervlakteniveau als het ware ingedikt tot een waardensysteem
voor heel het knoncd. De narratieve structuur wordt herschreven als een fun-
damentele operatie. Deze operatie is de meest abstracte weergave van het pro-
ces van betekenisvormgeving die door het knonct gedramatiseerd wordt.

De analyse van het oppervlakteniveau heeft onder meer duidelijk gemaakt
dat het manipulatieve programma van het inonct meer is dan een strategie om
de argumentatie geaccepteerd te krijgen. De strategie is ook overtuiging. Deze

paragraaf zal beginnen met een nadere uitwerking van deze opmerking. Aan-
sluitend wordt een aantal semiotische vierkanten besproken die de fundamen-
tele waarden en operaties van het enunciatieve programma in beeld brengen.

In de analyse van de semio-narratieve structuren van het oppervlakteniveau is
geconstateerd dat Gregorius naast destinator van zijn eigen programma ook
destinataire van het N P  God is. Hij treedt op als gedelegeerde van de destinator
God en kan dan ook niet anders dan het'geloof' in God inzetten in zijn eigen

programma, het rekruteren van Aethelberht. De enuncieve manipulaties rus-
ten in en worden gevormd door de overtuiging dat God de orde van de wereld

en de loop van de geschiedenis bepaalt; de geschiedenis van de mensen wordt

gedragen door de heilsgeschiedenis van God. De door God gedelegeerde desti-
nator Gregorius'ziet' vanuit die positie de werkelijkheid van de realiteit. Hij ziet
dat God mensen inzet in de verwerkelijking van de heilsgeschiedenis (goede
mannen worden aangesteld, het volk worden goede gaven geschonken, 0-5) en
weet dat de tijd dringt voor hen die hun inzet niet of niet helemaal waarmaken.
Vanuit de positie van Gregorius is het vervolgens niet denkbaar dat er een ge-
schiedenis buiten de heilsgeschiedenis mogelijk is. Ook de geschiedenis van het
verre Kent valt onder de heilshistorische ordening en ook Aethelberht heeft in
het ontvouwen van de heilsgeschiedenis een taak. Het knonct probeert dan ook
niet zozeer Aethelberht van zijn heilshistorische taak te overtuigen, maar plaatst
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hem al op het volledig ingerichte toneel van de heilsgeschiedenis. Het verras-
singseffect van deze toch wat abrupte gang van zaken, wordt gecamoufleerd
door de stilzwijgende vanzelfsprekendheid waarmee dit gebeurt. Het is een
v66r het in discours zetten van dit enonce genomen beslissing van Gregorius
thoc omnipotens Deus perducit - de almachtige God heeft aangesteld en  cognovi-
mus quod in Anglorum gentem factum est- wij zijn te weten gekomen datdit aan-
gaande het volk der Angelen  gebeurd  is r3-6). Daarna kan Gregorius alle energie
richten op de bedoeling die hij met zijn manipulatie van Aethelberht heeft,
namelijk hem activeren te handelen conform de bedoelingen.

Op grond van de genoemde voorbeslissing hoeft in het manipulatieve pro-
gramma van het tnonct de overgang van een niet-christelijke of traditionele
naar een christelijke positie van Aethelberht in het discours niet meer gedrama-
tiseerd te worden. De ruimte die hierdoor ontstaat, wordt opgevuld door wat
de geynvesteerde overtuigingskracht van het discours genoemd zou kunnen
worden. Deze overtuigingskracht rust op het /geloven/ dat er geen volken of
vorsten buiten de invloedssfeer van de almachtige God kunnen zijn. Het feite-

lijke koningschap van Aethelberht wordt door Gregorius geprojecteerd als een
koning bij de gratie van de christelijke God en vervolgens stelt het discours dat
het de hoogste tijd is dat de koning zijn beoogde functioneren in het heilsplan
realiseert. Dit manipulatieve programma speelt zich af rond de semen /onbe-
wust/ vs. /bewust/ en /passief/ vs. /actief/. Zie schema 3.1.

geschiedenis heilsgeschiedenis
'feitelijk koningschap' 'beoogd koningschap'

/ onbewust en passief / /bewustenactief/
A

A       
 8

'I
-B -A

/ niet bewust en niet actief / / niet onbewust en niet passief /
'geprojecteerd koningschap'

Schema 3.1 Semiotisch vierkant van de enuncieve manipulatie. De pijlen in de door-
getrokken lijn tekenen de fundamentele operatie van het discours.

De operatie verloopt van A via niet-A (relatie van contradictie; cognitieve
dimensie van het /geloven/ van Gregorius en het /onthullen/ aan Aethelberht)
naar B (relatie van implicatie; pragmatische dimensie van het /stimuleren/ van
Aethelberht op basis van het /weten/ van Gregorius en Augustinus). Overigens
manifesteert het tnonct dat het /doen geloven/ van Gregorius alleen niet in
staat is de koning van de positie van handelend naar christelijke maatstaven te
krijgen. Een succesvolle manipulatie is dus niet voldoende, ook van Aethelberht
wordt een bijdrage verwacht en deze wordt gemanifesteerd in het gebruik van
cognoscitis - als u (dit) ziet gebeuren r51. Alleen door dit weten uit eigen waar-
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neming, maakt Aethelberht met de juiste ogen en oren kennis met de argumen-
ten van de paus. Deze admonitie is ook een spoor van de verwarring die de pro-
jectie van het koningschap naar de toch nieuwe positie niet-A met zich mee
brengt. Het discours probeert hier de verwarring te temperen.

De enuncieve manipulatie beoogt het enuncieve programma tot een goed
einde te brengen. Het gaat dan in de ogen van Gregorius om een fundamente-

le zaak. Hij moet de hindernissen voor de (overigens) onafwendbare ontvou-
wing van de heilsgeschiedenis slechten (oppositie /chaos/ vs. /orde/); het is zijn
taak een ongehinderde realisering van Gods heilshandelen in de geschiedenis te
bevorderen (oppositie /onheil/ vs. /heil/). Zie schema 3.2.

'daden van rechtvaardigheid' 'gaven van barmhartigheid'
'feitelijk koningschap' 'beoogd koningschop'

/ chaos / f orde 1
/ onheil / / heil /

/ geschiedenis / / heilsgeschiedenis /

A      A                  A     B

-B -AA A

/ niet heilsgeschiedenis / / niet geschiedenis /
/ niet heil / / niet onheil /
/ niet orde / / nietchaos /

'geprojecteerd koningschap'

Schema 3.2 Semiotisch vierkant van het enuncieveprogramma. Depijlen in
doorgetrokken lijn tekenen de fundamentele operatie van het discours. De pijlen in
stippellijn de (te verwachten) operatie als de opzet van het discours mislukt.

In de manipulatie projecteert Gregorius het feitelijke koningschap in het nieu-
we kader van de heilsgeschiedenis. De projectie van het feitelijke koningschap
voorkomt een veroordeling van het koningschap van Aethelberht, wat onmis-
kenbaar de manipulatie gecompliceerd zou hebben. Bovenal is een veroorde-

ling strijdig met de logica van het /geloven/ in de almacht van God en de daar-
mee gegeven prioriteit van de heilsgeschiedenis op de geschiedenis. Het ko-
ningschap staat dus al in verband met de heilsgeschiedenis (vandaar de waar-
de-investering /goed/ in het geprojecteerde koningschap) en veronderstelt een

activering van een welomschreven invulling van het koningschap door in dit
geval Aethelberht (het beoogde koningschap met als investering /beter/). De
klassemen bij het beoogde N P Aethelberht hebben betrekking op de zichtbare
relaties tussen mensen (zie paragraaf 3.2). Een koning is er om het volk te rege-
ren. Gregorius voegt daar een bepaalde bedoeling aan toe met een bepaalde
lading (cf. ad regimina perducit, ut per eos - (God) heeft aangesteld om te rege-
ren, opdat Hij via hen (...) 0-5)· In de loop van het discours wordt Aethelberht

op allerlei niveaus aangesproken: hem wordt opgedragen tot een specifiek, zelfs
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fysiek handelen over te gaan, er wordt gewezen op de noodzaak een attente geest
te hebben (cf. rg), die ontvankelijk is voor God en de raadgevingen van Augus-
tinus (resp. r24v en r32v; cf. ook r38, r58). Met de animabus nostris debeamus esse

solliciti - (opdat) wij bezorgd zijn voor onze zielen r53-54 zijn het signalen dat in
het discours heel de persoon van Aethelberht aangesproken wordt en op het
spel staat. Hij moet /verantwoordelijkheid/ nemen.

Het enonct dramatiseert, na de projectie van A naar niet-A, als fundamente-
le operatie de implicatie van niet-A naar B. In termen van het vierkant van sche-
ma 3.2 wordt de beoogde performantie van Aethelberht beschreven als de over-
gang van /niet onheil/ (de positie van de op zich rechtvaardige verhoudingen),
naar /heil/ (de positie van de realisatie van Gods barmhartigheid in wereld en
samenleving). Vanwege de aanstelling tot regeerder, is er de mogelijkheid om
zich in dienst van Gods barmhartigheid te stellen. De positie B is in de ogen van
het discours de bedoelde plaats voor Aethelberht en krijgt als semantische
investeringen waarden als juistheid, christelijk en compassievol. Terugredene-
rend kunnen met de positie A semantische investeringen als goedheid, traditio-
neel en rechtvaardigheid verbonden worden; investeringen die gericht zijn op
aardse roem en eer waar koningen nu eenmaal voor strijden. Als het gaat om de
instelling waarmee Aethelberht zijn positie bekleedt, kan worden opgemerkt
dat in de positie niet-A semantische waarden als leegheid, onwetendheid en ver-
getelheid geinvesteerd zijn (in zekere zin worden die, net als het koningschap
vanuit positie A geprojecteerd); bij de positie B waarden als authenticiteit, ken-
nis, de grootste aardse roem dn hemelse eer.

Mocht dit niet slagen, dan lijkt een terugval onvermijdelijk (de operatie B naar
niet-B naar A). Alles draait om het aannemen door Aethelberht van een actieve
rol in de heilsgeschiedenis, niet omdat hij nu eenmaal koning is maar omdat hij
erkent dat zijn persoonlijke inzet (semantische waarde /authenticiteit/) in dit
heilsgebeuren onvermijdelijk is. Een actieve en bewuste participatie van Aethel-
berht maakt alle verschil: zijn voorbeeld zal zijn onderdanen inspireren mee te
gaan op de golven van de heilsgeschiedenis en zal zijn eigen resterende zonden
als sneeuw voor de zon laten verdwijnen, r28-29.

De zorg van Gregorius voor een terugval blijft binnenskamers, maar in het
tnonce klinkt deze zorg evenwel door in een boodschap met een politieke
ondertoon: luister naar je bisschop. Op de eerste plaats naar alles (maar wat pre-
cies wordt niet gezegd) wat Augustinus je zal adviseren (02-33), vervolgens alles
wat ik, Gregorius, je nog zal toevertrouwen (r56-59).

Het discours maakt ook duidelijk dat Gregorius een belang bij de hele com-
municatieve handeling heeft. Door het gebruik van de eerste persoon enkel-
voudin locutussum-ikhebgezegdr55v tegenover het aanspreken van de koning

in het meervoud: vestro, vos en vestrae richt Gregorius zich persoonlijk en direct
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tot de koning in functie (vergelijk gloriose jili - glorievolle zoon r55). De formu-
leringen nostra locutio - onze uiteenzettingen en in mente nostra gaudia - de
vreugde van ons hartr56-58 onderbreken het spreken in de eerste persoon enkel-
voud. Dit zou gelezen kunnen worden als een benadrukking van niet alleen de
persoonlijke maar ook de formele inzet van Gregorius. Als het niet tot verdere
contacten zou komen of er geen reden tot vreugde zal zijn, faalt zijn missie. En
ook voor Gregorius geldt dat hij zich zal moeten verantwoorden voor God en
dat het zaak is bereid te zijn. Met andere woorden, de sleutel voor het verstaan
van het discours (in r55-59) gaat schuil in de hoop op vreugde door Gregorius
en zijn wil zijn rol in het heilsplan naar behoren te vervullen. Daartoe heeft hij

de hulp van Aethelberht nodig; op het spel staat niet alleen de heilsgeschiede-
nis maar ook het persoonlijk heil van Gregorius

Hierboven is al gezegd dat in het discours heel de persoon aangesproken
wordt. De mens staat op het snijpunt van de as van de (zichtbare) geschiedenis
met die van de (in eerste instantie onzichtbare) heilsgeschiedenis. Het wereld-
beeld van het discours ziet een onlosrnakelijke samenhang tussen beide. Er is

sprake van een wisselwerking en een doorwerking. Opvallend is dat deze
samenhang op meer plaatsen in het discours aan te wijzen is, waarmee een ver-
band van alles met alles geponeerd wordt.

5. DE INSTANTIE VAN DE ENUNCIATIE

De analyse van het discours biedt, naast kennis van de vorming van betekenis

in de uiting, ook een bepaald inzicht in de situatie en de act van de communi-
catie. In het eerste hoofdstuk is uiteengezet dat een uiting een bepaald proces
van communicatie veronderstelt. Of in termen van semiotiek: aan het tnond
gaat een act van de instantie van de enunciatie vooraf. Deze communicatieve
act betreft een bepaald /doen geloven/ van de instantie van de enunciataire door
de instantie van de enunciator.

Met de beschrijving van de structuur van de enunciatie, formuleert de ana-

lysant het semiotisch vermoeden van de context van het discours. Zoals de pro-
cedure van ontkoppeling het anonct instelt als een niet-ik, niet-nu en niet-hier,
kan met de procedure van koppeling meer zicht gekregen worden op de instan-
tie van de enunciatie als bron van het dnonce. De hiermee vooronderstelde dia-
chrone dimensie van de instantie van de enunciatie roept de vraag op naar de
intentionaliteit van het discours. Waar komen de destinator (en de destinatai-
re) vandaan? Wat is de ontstaansgrond van het object van uitwisseling?
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5.1 Inauguratie van de instantie van de enunciatie

Op basis van de analyse van het knonce kan gezegd worden dat de dynamiek
van het discours is gericht op het'inlijven' van Aethelberht bij de zaak van Gre-
gorius. De manipulatieve strategieen worden door Gregorius ingezet om
Aethelberht over te halen het programma van de christelijke waardenaxiologie
te aanvaarden. Het /doen geloven/ wordt gedragen door het stilzwijgende aan-
brengen van een christelijke, heilshistorische context van de geschiedenis. Het
discours zet daarbij de strategieen in van toenadering, solidarisering en gelovi-
ge projectie. Het overhalen van Aethelberht is verbonden met het door Grego-
rius geformuleerde beoogde /handelen/ van Aethelberht, i.c. zijn taak en aan-
deel in het kerstenen van de Angelen.

Hieruit volgt dat het discours de aanwezigheid veronderstelt van een twee-
tal leefwerelden, respectievelijk een van Gregorius en een van Aethelberht, die
vanuit een positie binnen de leefwereld van Gregorius beschouwd en gewaar-
deerd worden. Met andere woorden: de procedure van koppeling projecteert

Gregorius (de enuncieve niet-ik, niet-hier, niet-nu) in de enunciatieve christe-
lijke wereld (de instantie van de enunciator) tegenover de traditionele of hei-
dense wereld van Aethelberht (de enuncieve niet-jij, niet-daar, niet-toen; het
gaat dan om de instantie van de enunciataire). De leefwerelden worden gepre-
senteerd als verschillend maar niet gescheiden. Overal worden door de almach-
tige (christelijke) God bijvoorbeeld bonos - goede mannen r3 aangesteld om te
regeren en aldus het schenken van Gods gaven van barmhartigheid mogelijk te
maken. Overal zijn multa - vele dingen r46 zichtbaar die het Einde van de wereld
aankondigen. Overal ook zijn er koningen die naar roem streven, zoals de chris-
telijke Constantijn en de in het discours aangesproken Aethelberht. De instan-
tie van de enunciataire wordt getypeerd door de afgodendienst (cf. idolorum
ctiltus - cultits van afkodenen fanorum aedificia - (valse) tempelruimtes r9-10).
De instantie van de enunciator daarentegen wordt verbonden met de dienst aan
de ware en almachtige God. Deze instantie herbergt ook de kennis over God en
zijn handelingen en bedoelingen en, daardoor, het gezag om de dienst aan de
ware en almachtige God te verspreiden. De afgodendienst doet onrecht aan de
juiste orde van de wereld. Dan wordt ook de dynamiek van het discours begrij-
pelijk. Het is de dynamiek van een missieopdracht, die voortkomt uit een be-
paalde theologie die het wereldbeeld kleurt en interpreteert.

Ergens in deze contextuele omgeving, ligt de bron van de enunciatie. De
bron is daar waar sprake is van een ontstaan van een relatie R tussen de subjec-
ten van de instantie van de enunciatie, een (s R s) en een (s R o) waarbij s staat
voor enunciator ofenunciataire en o voor het object. Het is het voorstel de bron
te situeren in de leefwereld van Gregorius. Daar ergens ontstaat de intentiona-
liteit in de vorm van een (verplichtend) /weten/ van het in het discours uitge-
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dragen (moeten) /handelen/. Het gaat om een terugkeren naar het punt vddr
de in de feitelijkheid geconstateerde 'gescheidenheid', i.c. een (gelovig) visioen
van'eenheid' dat aanleiding geeft om de geconstateerde'gescheidenheid' te her-
stellen. Het geloven in de almacht van God is een enuncief spoor van de bedoel-
de intentionaliteit. De dynamiek van de inauguratie ontstaat op het moment
dat de wereld groter blijkt dan de kring waarbinnen de almacht van God erkend

wordt. Op dat moment staat niet alleen de goddelijke almacht maar ook de
gelovige erkenning daarvan op het spel.'Almacht' impliceert dat God ook bui-
ten de eigen kring almachtig is. Met andere woorden, het cognitieve weten of
geloven impliceert een solidarisering met de wereld buiten de eigen kring, i.c.
een solidarisering van de christenheid met de heidenen, in formule (S R S). De
intentionaliteit kan geformuleerd worden als een heilig moeten, een religieuze
drang tot handelen om recht te doen aan Gods almacht, of (s R o), waarin gelo-

vigen (het subject s) zich verbinden met het verplichtend verifieren en realise-
ren van het geloof in de goddelijke almacht (het object o). Deze fatische struc-
tuur van het geloof in de goddelijke almacht, geeft de impuls voor een missio-
nair handelen wat zich manifesteert in de situatie van contact van het discours.
Het betreft hier niet alleen een verplichtend maar ook een noodzakelijk'moe-
ten'. Het niet-realiseren immers zal leiden tot een falsificeren van de almacht,
wat zal leiden tot een ontkrachten van de eufore sanctie over het geloof in de
universele geldigheid ervan: als de dynamiek van solidariseren zonder succes

blijft, zal dat leiden tot een voor de gelovigen onaanvaardbaar ondermijnen van
de plausibiliteit van de heilsorde. Het discours heeft het dan over het niet ver-
lenen van een hemelse beloning na het Oordeel, dat iedereen wacht.

Het weten van het Oordeel maakt deel uit van de bagage van de instantie van
de enunciator: een weten van een zich'moeten verantwoorden'. Dit kan als een

dysfore impuls voor handelen van de instantie van de enunciator beschouwd
worden, die overigens mede afhankelijk (en nauwelijks te onderscheiden) is van
de eufore impuls van een /weten/ van het op gezag van en namens God'moe-
ten handelen'. Beide impulsen samen vormen de determinerende modaliteit
van het /behoren te doen/ uit het parcours van de enunciator. Het narratief par-
cours beschrijft het voorland van het daadwerkelijke enunceren door het'gerea-
liseerde subject'.

Het startpunt van de ontwikkeling wordt gevormd door het virtualiseren
van het subject van de enunciator, het in- of aanstellen van het subject; hier
door de feitelijkheid van Gods handelen in de wereld. In een volgende fase ont-
vangt het subject de kwalificaties die met hem gevirtualiseerd zijn. Dit is de
positie van het /weten/ van het hoe en waarom van Gods handelen in de wereld

(namelijk van het aanstellen van'goede mannen' om te regeren en van de teke-
nen die de Eindtijd inluiden). Op de positie niet-A is sprake van een determi-
neren van het subject. Het gaat dan niet om een (extern) voorprogrammeren
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in de zin van een /moeten handelen/ maar om een soort van voorsorteren door
het subject van zichzelf in de richting van een /behoren te handelen/, waarna
als het ware vanzelf volgt dat in de act van het enonceren door het gerealiseer-
de subject uiting gegeven wordt aan de gevoelde morele plicht. Bij het /beho-
ren te handelen/ kan gedacht worden aan het besef dat ook Gregorius (als een
van de individuen die het subject van de enunciator vormen) onderworpen is
aan het komende Oordeel en dus gehouden is aan het doen van goede werken,
in zijn geval er mede zorg voor te dragen dat God overal in staat wordt gesteld

zijn gaven van barmhartigheid aan de volkeren te schenken (door verre konin-
gen te doordringen van hun taak en hen daarin bij te staan).

Het zijn de gelovigen, i.c. Gregorius en Augustinus, die zich in de situatie van
contact richten tot de (nog) niet gelovigen, i.c. Aethelberht. De procedure van
de modalisatie geeft een beschrijving van de gemanifesteerde conjunctie in de
communicatie, waarvan de dialoog (si A S 2) de basisvorm is. De gemanifes-
teerde communicatieve situatie van het tnonct is die van een correspondentie.
Nu bestaat iedere communicatie uit twee afzonderlijke communicatieve han-
delingen, door respectievelijk de enunciator en de enunciataire. Voor de com-
municatie als correspondentie geldt dat beide handelingen in actoriele, tempo-
rele en spatiele termen van elkaar gescheiden zijn. Er is dus sprake van een situ-
atie als (si niet A 52), waarbij de negatieve conjunctie de temporele en spatiele
afstand uitdrukt, die met een correspondentie gegeven is. Dit maakt het nood-
zakelijk het dnoncd van handelen te nuanceren, om de uitgestrektheid van de
enunciatieve tijd (die ontstaat door de'verdubbeling' van de enuncieve tijd van
eerst'schrijven' of nultijd en vervolgens pas'lezen' of quasi nultijd) tot uitdruk-
king te brengen. De semiotische analyse betreft in dit geval alleen de inzet van
het communicatieve traject. Van het moment van lezen zijn geen sporen aan-
wezig, alleen de projectie door de enunciator van het beoogde lezen. Dat
behoort tot de enunciatieve manipulaties.

Verder kan over de modalisatie van de dialoog gezegd worden dat de instan-
ties van enunciator en enunciataire niet met elkaar samenvallen (Sl # 52) en dat
er sprake is van een zekere hierarchische verhouding tussen beide (si > S2). Wat
dit laatste aangaat: Gregorius heeft blijkens de brief kennis die de koning nog
ontbeert, en hij lijkt zich als hoger te beschouwen. Vergelijk het gebruik van de
pluralis majestatis in een groot deel van de brief, het gebruik van de imperatie-
ven en de combinatie van de aanduidingen heer en zoon als Gregorius zich uit-
drukkelijk tot de koning richt.

De procedure van de mediatisatie beschrijft het effect van de geleding op de
inrichting van het discours, waarmee tevens de geleding van de enunciatie in
beweging gezet wordt. Uitgangspunt is de vaststelling dat Gregorius de enun-
ciator van het tnonct is. Gregorius spreekt als verkondiger van verworven ken-
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nis. Hij mag dan wel destinator zijn van het tnonct, hij is daarbij afhankelijk
van zijn eigen destinator God. Gregorius spreekt vanuit de positie waar God
hem (blijkbaar) wilde hebben en realiseert daarmee het programma van God.
In dit spreken is God een meta-destinator en Gregorius een gedelegeerd desti-
nator. In deze rol spreekt Gregrorius vanuit een zekere (hem verleende) machts-
positie, die berust op een door Gregorius uitgesproken /geloven/ van Gods
manipulatieve handelen. In het spreken van Gregorius in het enonct zelf, gaat
het om een manipulatie rond een /doen geloven/ van kennis en opdrachten, te
bepalen als het cognovimus - wij zijn te weten gekomen r6 en praeterea scire vo-
lemus - vervolgens willen wij laten weten r42. Met het aangezegde'gij zult' brengt
Gregorius overigens alleen de boodschap van het meta-programma over, het
gaat om een overdracht van theologische informatie. Gregorius spreekt daar-
naast vanuit een pastorale opdracht. Van dit programma is hij zelf de destina-
tor (bron-enunciator in plaats van gedelegeerd enunciator). Hier is een /doen
geloven/ in het spel rond raadgevingen en aanwijzingen. Het gaat om wat Gre-
gorius allemaal gezegd heeft en om het transmisi - ik zend r92 (geschenk, zege-
ningen, bede om capaciteiten en tijd om te /kunnen handelen/ en te /kunnen
geloven/). In dit (eigen) programma gaat het om een ondersteunen.

Het instellen van een meta-destinator God, bewerkt een syncretisme tussen
de actantiele posities van de Enunciator en de Anti-Enunciator.1 Dit impliceert
een uitsluiting van een eigenstandig /doen geloven/ door de instantie van de
Anti-Enunciator (en van het /doen niet geloven/ door de Anti-Enunciator) van
de instantie van de enunciataire. De mediatisatie heeft ook een effect op de
instantie van de enunciator, waar een zekere tweedeling optreedt. Om de con-
dities van de productie heen projecteert de enunciatie een eigenstandige oor-
sprong en drager van die condities, i.c. onder invloed van een expliciteren van
het theologische aspect van de condities van de productie wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de historische omstandigheden en de heilshistorische
orde, die deze omstandigheden fundeert, ordent en stuurt.

5.2 Mani»tatie van de instantie van de enunciatie

De fase van de inauguratie leidt tot een situatie waarin de drie actanten van de
enunciatie in een communicatieve situatie zijn samengebracht. Deze situatie is
gericht op het verbinden van de instantie van de enunciataire (S2) met het
object van de enunciatie (o), de inhoud van het /doen geloven/, door de instan-
tie van de enunciator (si). De procedures van de modalisatie en de mediatisa-
tie van de dialoog beschreven hoe de communicatieve handeling in de enunci-

1. Om het onderscheid tussen enunciatieve positie en enunciatieve rol te verduidelijken zal in
geval van een enunciatieve positie de betreffende instantie met een hoofdletter geschreven
worden.
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atie, zoals die op grond van de inauguratie gemanifesteerd wordt, georganiseerd
is. Vervolgens gaat het om de vraag naar de gang van zaken tijdens de uitwisse-

ling, waar de communicatie op ingericht is. Dit is de vraag naar de organisatie
van de communicatieve handeling, waarbij het gaat om het bepalen van de
enunciatieve rollen en enunciatieve manipulaties.

'Gregorius'
(kenner van de) christelijke cultuur de traditionele, heidense cultuur

Enunciator Anti-Enunciator
/ DOEN GELOVEN / / DOEN NIEr GELOVEN / / DOEN GELOVEN /

7         -7
Enunciataire Anti-Enunciataire

'Augustinus' 'Aethelberht'
6n 'Aethelberht'

(vanwege de erkenning dat (levend in de traditionele,
hij een der'goede mannen' is) heidense cultuur)

Schema 3.3 Weergave van de te venvachten (doorgetrokken pijl) communicatieve

handeling. In degemani»teerde communicatieve situatie (pijl met stippellijn) wordt
Aethelberht op depositie van de Enunciatairegeplaatst.

In de gemanifesteerde enunciatie is sprake van twee afzonderlijke leefwerelden,
waarbij vanuit de eerste leefwereld een poging gedaan wordt de tweede funda-
menteel te veranderen. Op basis hiervan zou het voor de hand liggen wanneer
de instanties van enunciator en enunciataire in de communicatieve situatie een

positie tegenover elkaar zouden innemen als Enunciator en Anti-Enunciataire.
De Enunciator moet immers inzetten op een /doen niet geloven/ door de Enun-
ciataire in wat de Enunciataire vertrouwd is (zie schema 3.3)· De enunciatieve
modaliteit van het /niet doen geloven/ wordt echter niet gemanifesteerd. Ner-
gens wordt een veroordeling uitgesproken over de traditionele, heidense cul-
tuur. Bij de bespreking van de manipulatieve strategieen werd al gewezen op het
stilzwijgende herbenoemen van de traditionele cultuur als een wezenlijk door
de almachtige christelijke God ingestelde leefwereld. Dit is het resultaat van een
enunciatieve manipulatie op basis van het expliciteren van de theologische con-
dities van de productie van het enonce, met als enunciatief effect het samen-
vloeien van de posities van de Enunciator en Anti-Enunciator. Deze beslissing
van de enunciator is gericht op het zo doeltreffend mogelijk bewerken van een

positieve sanctie op het ingebrachte /doen geloven/. Aldus staan de actanten
van de enunciatie als Enunciator en Enunciataire tegenover elkaar.

De actantiele instanties van de enunciatie kunnen vanaf de ingenomen posi-
tie de afzonderlijke manipulaties of sancties met gebruikmaking van verschil-
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lende rollen uitspreken. Het uitvallen van de positie van de Anti-Enunciator
maakt de rol van anti-enunciator overbodig. Gregorius treedt dan ook niet op
als'bestrijder' van de denkbeelden van het /doen geloven/ door de sociocultu-
rele context van de leefwereld van Aethelberht. Deze eerste en funderende
manipulatieve strategie heeft verstrekkende consequenties.

In zijn eigen parcours zal de Enunciator zich bewegen van en naar de rol van
'bepleiter' (de rol van de enunciator),'twijfelbrenger' (de rol van de niet enun-
ciator) en 'verleider' (de rol van niet anti-enunciator). De eerste strategische
keuze bepaalt daarnaast het parcours dat voor de Enunciataire wordt uitgezet
(zie schema3·4)· De visie van demanipulerende Enunciatorhoudt rekening met
de rollen van'wantrouwige' (de rol van niet enunciataire),'sympathisant' (de rol
van niet anti-enunciataire) en hopelijk, uiteindelijk 'medestander' (de rol van
enuniataire). Welke rol de Enuciataire daadwerkelijk inneemt in zijn /(niet) ge-
loven/, valt buiten het blikveld van de gemanifesteerde enunciatie. De genoem-
de rollen zijn wel de rollen waarin de Enunciataire aangesproken wordt - waar-
mee hij min of meer gedwongen wordt een van deze rollen te gaan bekleden om
uberhaupt de boodschap te kunnen ontvangen. Niet voor niets ontbreekt de rol
van anti-enunciataire, dat zou de mogelijkheid van het op voorhand mislukken
van de communicatieve handeling inbouwen. Vanuit zijn eigen parcours zal de
Enunciator alle mogelijke middelen inzetten om de Enunciataire als het ware
klem te zetten in de rol van'medestander' om zo zijn gelijk te halen.

ENUNCIATOR ANTI-ENUNCIATOR ENUNCIATAIRE ANTI-ENUNCIATAIRE

expliciet expliciet openlijk openlijk
A / doen geloven /      / doen niet geloven /   A / geloven / / nietgeloven /

bepleiter bestrijder medestander opponent
A                  B                  A                  B

-B -A -B -A
verleider twijfelbrenger sympathisant wantrouwige

'.

verhuld verhuld diffuus diffuus

1 doen geloven / /doen niet geloven / / geloven / / niet geloven /

Schema 3.4 Actantitle rollen van de insmntie van de enunciator (links) en
enunciataire (rechts). Door het uitschakelen van depositie van Anti-Enunciator
(gemanifesteerd in de rot van 'bestrijder' ) en Anti-Enunciataire (de rot van
opponent') zal de actant van de enunciatie een parcours van niet-B, via A naar niet-A
doorlopen (en/of omgekeerd).

De aanhef van de brief geeft al een voorbeeld van hoe de manipulatie van het
actantiele parcours werkt. Gregorius zet in zijn rol als enunciator met Aedilberc-
to regi Anglorum Gregorius episcopus - Aethelberht, koning der Angelen (aange-
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schreven door) Gregorius, bisschop n-2 een Idoen geloven/ in of een enunciatie-
ve relatie tussen enunciator of bepleiter en enunciataire of medestander. Daar-
mee is weliswaar de beoogde sanctie van een /geloven/ op het /doen geloven/
uitgelokt maar nog niet gerealiseerd. De Enunciator bouwde zijn uitnodiging
op door allereerst de koning met respect te bejegenen, cf. domino gloriosissimo
- zeer roemrijke heer n. Vervolgens te verleiden met praecellentissimo filio - zeer
voortre#elijke zoon ri. Zo werd de Enunciataire bewerkt, eerst in een rol op
afstand van de Enunciator ( domino - heer, niet enunciataire) waarbij de ereti-
tel het wantrouwen moet doen afnemen en vervolgens door hem in een rol
nader tot de Enunciator (en impliciet ook ondergeschikt, namelijk'zoon') met
de eretitel praecellentissimo - zeervoortreffelijketot sympathie te bewegen. Deze
tweeledige strategie zet zich door op de andere plaatsen waar Aethelberht direct
wordt aangesproken.

De kern van de enunciatieve manipulatie is de overdracht van het expliciete
/doen weten/ van cognovimus - wij zijn te weten gekomen r6. Het betreft kennis
van de heilsorde en hoe die in Kent gerealiseerd is, namelijk dat God, zoals ook
aangaande het volk van de Angelen, bepaalde goede mannen aanstelt om te
regeren, en kennis omtrent wat daarvan de bedoeling is, cf.  ut ( . . . ) dona suae

pietatis impendat -om(...)  zijn gaven van barmhartigheid te verstrekken r4-5 en
ut  (...)  subjectae vobis genti superna benejicia praestarentur - opdat  (...)  aan  de
u onderworpen volkeren hemelse gaven gegeven zouden worden r6-8.

Uit de cognitieve vaststellingen van het /doen weten/, worden in de hande-

lingscatalogus na et ideo rs consequenties getrokken. Het discours manifesteert
dan een expliciet /doen kunnen/. Dat gebeurt ook na et nunc r24-26, nadat aan
de hand van het voorbeeld van Constantijn is aangetoond dat wat Aethelberht
voorgehouden wordt in het verleden met succes gerealiseerd is; een strategie als
een /doen weten/ uit het domein van het verleden ter adstructie van een /doen
kunnen/ in het heden: Het /doen kunnen/ van de handelingscatalogus wordt
ook ondersteund door een /doen weten/ van de beloningen die in het verschiet

liggen. Hemelse beloningen voor de'zoon' en aardse roem voor de'heer'.
De nieuwe kennis van het /doen weten/ en de nieuwe taakstelling van het

/doen kunnen/, bewerken respectievelijk de competentie en de performantie
van de Enunciataire als subject van handelen in een door de enunciatie beoog-
de narratieve reeks. Op allerlei manieren wordt de instantie van de Enunciatai-
re hiervoor ontvankelijk gemaakt. De manipulaties van het /doen vertrouwen/
hebben als doel de manipulatiefase in de narratieve reeks van de Enunciataire
te beinvloeden. Voorbeelden hiervan zijn het onderstrepen van Gods almacht
(r3) en de goedheid van de om te regeren aangestelde mannen (r3). Zo wordt

1 Wellicht is het beter hier te spreken van een /doen vertrouwen/. Zeker als het voorbeeld van de
keizer Constantijn inspeelt op de aantrekkingskracht die het oude Rome had.
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de aandacht van de instantie van de enunciataire gestuurd. Het direct aanspre-
ken van de Enunciataire, zoals met gloriose fili - roemrijke zoon rs (overigens
een typische combinatie van de positie van'zoon' en het predikaat van de posi-
tie'koning') is een poging de Enunciataire emotioneel te binden aan het voor
hem nieuwe'weten' en'moeten'. In het noemen van de afgoden (ni-12) kan nog
een /doen niet vertrouwen/ van wat de Enunciataire bekend moet zijn, gelezen
worden, omdat de Enunciator hier de echtheid van de goden in de leefwereld
van Aethelberht in twijfel trekt. Van deze manipulatie kan verondersteld wor-
den dat de Enunciator rekening houdt met de rol van'opponent' - in ieder geval
van 'wantrouwige.

De strategie van de Enunciator lijkt erop gericht te zijn de Enunciataire door
het /doen vertrouwen/ te verleiden hem te accepteren als een (vanzelfspreken-
de en met gezag bekleedde)'bepleiter' van een /doen weten/ en het daar uit vol-
gende /doen kunnen/. De Enunciator zet op deze manier een parcours uit die
de Enunciataire van 'sympathisant' (of'wantrouwige') tot een 'medestander'
moet maken. Schema 3.5 geeft een overzicht van de manipulatieve inspannin-
gen van de enunciatie.

ENUNCIATOR MODALITEIT ENUNCIATAIRE

'verleider' / doen vertrouwen / Sturen van de aandacht, 'wantrouwige' of
emotioneel binden; 'sympathisant'

voorbeeld van Constantijn
'bepleiter' / doen weten / Orde (in Kent) 'sympathisant'

& bedoeling
'bepleiter' / doen kunnen / Et ideo (en et nunc) 'medestander'

& sancties

Schema.3.5 Overzicht van manipulatieve strategieen.

De uitdaging is nu de Enunciataire in de rol van enunciataire te houden. De
aanwezigheid van Augustinus en de kennisoverdracht van de tekenen van het
Einde proberen dit te bewerkstelligen. Augustinus weet wat Gregorius weet over
Gods handelen en Gods bedoelingen (cf. sacrae scripturae scientia repletus,
bonis auctore Deo operibus praeditus - vervuld met de kennis van de heilige Schrift
en begiftigd, door God zijn meester, metgoede werken r31-32). De manipulatieve
strategie komt erop neer dat met de introductie van Augustinus het al inge-
brachte /doen weten/ en /doen kunnen/ versterkt wordt door die als het ware
present te stellen. In die zin bewerkt de enunciatie een /niet doen niet weten/ en
een /niet doen niet kunnen/.3 De instantie van de enunciataire wordt hierbij
gestuurd door een reeks determinerende manipulaties. Het spreken over reve-

3. Of een /niet kunnen niet weten/ en een /niet kunnen niet kunnen/.
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rentissimus - de zeer eerbiedwaardige r30 Augustinus bijvoorbeeld of het feit dat
hij auctore Deo - door God zijn meester 02 vertrouwd is met het doen (weten)
van goede werken, probeert vertrouwen te winnen. Ook alle bepalingen bij de
aan Aethelberht gestelde taken, stimuleren een ontvankelijk worden voor de
aangedragen boodschap.4

Het tweede moment in deze strategie is het inbrengen van de kennis omtrent
de zin van de tekenen van het Einde. Er is natuurlijk al sprake van een manipu-
latieve handeling wanneer zaken als stormen en oorlogen benoemd worden als
tekenen van het naderende einde van de wereld. Het inzetten van het motief van
het naderende Einde maakt de Enunciataire ook duidelijk dat er een limiet zit
aan de tijd die beschikbaar is om tot een /weten/ en vooral /handelen/ over te
gaan. De tekenen worden als enunciatieve manipulatie ingezet als het gaat om
de reactie op de tekenen, cf. nullomodo vestrum animum perturbetis, quia idcir-
co haec signa dejine saeculipraemittuntur, utde animabus nostris debeamus esse

solliciti, de mortis hora suspecti et venturo iudici in bonis actibus inveniamur esse

praeparati - weest dan niet verward in uw gemoed, want deze tekenen van het Ein-
de van de tijden zijn daarom vooraf gezonden opdat wij bezorgd zijn op onze zie-
len, bedacht op het uur van de dood en, als wij warden aangetroffen op de komst
van de komende Rechter door goede werken (te doen) r51-55· Het'niet bang' maar
'bezorgd' zijn (of het'niet afwijzen' maar'openstellen') bewerkt een /niet doen
niet vertrouwen/.

De manipulatieve strategieen van Augustinus en de tekenen van het Einde
bewerken de Enunciataire als'sympathisant' om open te blijven staan voor het
/doen weten/ en /doen kunnen/. Meer verleidingen heeft de enunciatie niet
beschikbaar, of nodig. Met haec nunc, gloriose fili, paucis locutus sum - deze din-
gen nu, waarde zoon, heb ik kort gezegd r55-56 zet de Enunciator de punten op
de i. De belofte onder voorwaarde van meer contact, verleidt de Enunciataire
dn zet hem onder druk. Sturend is hier vooral de modaliteit van deze belofte:
het uitdrukkelijke /doen geloven/ stelt een communicatieve relatie in van
'bepleiter' tot 'medestander' (de enunciator 'ik' richt zich tot de gloriose fili -
waarde zoon r55 of enunciataire).

Beati Petri benedictione - de zegen van de heilige Petrus r61 stelt de bron van
het gezag van Gregorius (als opvolger van Petrus) present en versterkt daarmee
het /doen geloven/ van de communicatie. De afsluitende bedes om tijd van
leven (r62-65) en een goede gezondheid (r66-67, of een goede afloop, als deze

bede gelezen kan worden als een afsmeken van de eufore sanctie van de hemel-
se beloning) versterken tenslotte het /doen vertrouwen/ op de inhoud van de
communicatie.

+ Het gaat dan om het libenter - gewillig luisteren 02, devote - met toewijding volbrengen r33,
studiose - zorgvuldig in gedachte bewaren 03, tom mente - met heel de geest verbinden r38, fervore
- gloedvol geloof 08 en de divinitus - door God gegeven kracht  r39.
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5.3 Projectie van de realisatie van de enunciatie

De instantie van de enunciator treedt op in de rol van'bepleiter', een enkele keer

als'twij felbrenger' maar vooral als'verleider'. De Enunciator lijkt zeker van zijn
zaak en is vooral gedreven. Er wordt veel overtuigingskracht geinvesteerd, als-
of er veel op het spel staat.

Deze indruk past in de logica van de inauguratie van de enunciatie. Het plei-
dooi van het discours rust op de stelling van Gods almacht in een situatie waar-
in Gods almacht slechts in 66n van de twee leefwerelden erkend wordt. Het
geloof in de goddelijke almacht sluit een veroordeling van de andere leefwereld
uit, want wie anders dan de (eigen) almachtige God kan die ingesteld hebben?
Voor de enunciatie betekent dit dat er van een /doen geloven/ door een instan-
tie van een anti-enunciator of van het 'bestrijden' van het /geloven/ van een
anti-enunciataire, geen sprake kan zijn. De logica van de goddelijke almacht
verbiedt daarnaast het (schijnbaar) eigenstandige voortbestaan van de andere
leefwereld. Dat zet de beweging van het in de act van de enunciatie gemanifes-
teerde /doen geloven/ in gang; een beweging van een (dysfoor en eufoor) ver-
leiden tot (van respectievelijk de'wantrouwige' en 'sympathiserende' instantie
van de enunciataire) en vervolgens een bepleiten van een /geloven/ van het aan-
geboden /doen geloven/.

Vanuit de logica van de goddelijke almacht is het zaak te erkennen dat iede-
re leefwereld het gevolg is van het heilshandelen van de ene almachtige en chris-
telijke God. Er is slechts 66n heilshistorische dynamiek naar de voltooiing van
sanctorum regnum  ( . . . ) quod nullo umquam poterisjine terminari - /let rijk van
de heiligen waar geen einde aan is r44-45. Het kan niet anders dan dat alles en
iedereen in die door God bestierde dynamiek opgenomen is. Vandaar de enun-
ciatieve manipulaties van het /doen weten/ van de orde en bedoeling van de
wereld (de teleologie) en het /doen kunnen/ van de ethiek van de heilsgeschie-
denis.

Dezelfde logica gebiedt dat niet alleen de Enunciataire maar ook de Enunci-
ator zijn handel en wandel naar deze dynamiek moet te richten. Vandaar de
enunciatie en vandaar ook het engagement van de Enunciator om met alle mid-
delen de Enunciataire te overtuigen. Beiden wacht oninipotentis Dei terribile
examen - het verschrikkelijke Oordeel van de almachtige God r28-29. De zeker-
heid van het geloof in Gods almacht is het enige baken in een wereld die angst
inboezemt en verlamt - er wordt nogal wat gevraagd vis h vis een wereld vol
immutationes aeris terroresque de caelo contra ordinationem temporum tempes-
tates, bella, fames, pestilentiae, terrae motus per loca - veranderingen in de wol-

ken en verschrikkingen uit de hemel, stormen buiten het seizoen, oorlogen, hon-
gersnoden, besmettelijke ziektes, aardbevingen r47-49· Wat is dan de zin nog van
menselijk handelen en wie zegt dat het niet louter natuur- of historische ver-
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schijnselen zijn of tekenen van een andere god? Tegen dit alles zet de enuncia-
tie in op een weerleggen en een weerwoord.

De enunciatieve manipulatie is geraffineerd en rijk geschakeerd en speelt in op
allerlei mogelijke stellingnames van de instantie van de enunciataire. Dit zegt
iets over de retorische vaardigheden van de instantie van de enunciator (of
eigenlijk de destinator), maar ook over de concrete situatie waarin het tnonct
tot stand komt. Betreft het hier bijvoorbeeld, zoals een historische lezing van de
brief het wil, een reprimande? Dat zou betekenen dat de enunciatie op initia-
tief van de Enunciataire tot stand gekomen is en dat het 6nonct zich richt op
een anti-enunciataire met als positie'tegenstander'. Daarvoor zijn geen aanwij-
zingen omdat de focalisatie van de enunciator te overheersend aanwezig is.
Bovendien, hierboven is al geconstateerd dat de eerste enunciatieve manipula-
tie de instantie van de enunciataire zo interpreteert dat de rol van 'tegenstan-
der' bij voorbaat wordt uitgesloten. Het ligt meer voor de hand het instellen van
de enunciatie te beschouwen als een poging tot werven of missioneren. Meer
concreet als een pastoraat voor vorsten die de taak hebben zich open te stellen

als medium voor het heilshandelen van de almachtige God, cf. ut ( . . . ) donasuae

pietatis impendat - opdat (God) de gaven van zijn barmhartigheid kan verstrek-
ken r4-5.

De instantie van de enunciataire wordt beschouwd als een Enunciataire, wat
in de logica van de inauguratie zowel een onvermijdelijke vaststelling is als een
absoluut noodzakelijke manipulatie. De instantie van de enunciator houdt
rekening met een zekere gereserveerdheid tegenover het nieuwe 'weten' en
'moeten', vandaar de manipulaties in de richting van de niet enunciataire of
'wantrouwige'. Op basis van de inschatting dat de Enunciataire gevoelig is voor
de beloningen, zowel de bekende ('roem') als de nieuwe hemelse beloning,
wordt deze instantie benaderd in de rol van'sympathisant'. Deze manipulaties
duwen en verleiden de Enunciataire in de rol van'medestander'. Alleen vanuit
die rol kan de Enunciataire overgaan tot een uitvoeren van zijn nieuwe'weten'
en'moeten', waarbij de manipulatie van bona quae vobis concessa sunt - het goe-
de dat u is geschonken r6-7 de Enunciataire schatplichtig heeft gemaakt aan de
schenker van dat goede en zijn boodschapper. De handelscatalogus (na et ideo
- en daarom r8) wordt gepresenteerd als de onmisbare bijdrage aan de realisa-

tie van waar het geschonken goede voor bedoeld is, namelijk ut ( . . . ) subiectae

vobis genti superna benejicia praestarentur - opdat de aan u onderworpen volke-
ren hemelse gaven gegeven zouden worden 0-8. In termen van de condities van
de productie van de enuncatie, gaat het om een kersteningsproces, waarbij de
oude cultus onderdrukt moet worden, de nieuwe religie present gesteld en de
verspreiding ervan gefaciliteerd moet worden. Voor Aethelberht betekent dit
dat hij als koning recht moet doen aan de ingestelde heilsorde, i.c. zijn landen
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christelijk maken en ervoor zorgdragen dat hij en zijn onderdanen een christe-
lijk leven leiden. Dat kan niet anders dan gepaard gaan met een bewuste, actie-
ve en open, instelling (cf. sollicita mente - met een attente geest r9, tota igitur
mente  (...) vosinfervorefidei- met heeluw geestin  een gloedvolgeloofr38 en uit-
eindelijk bonisactibus praeparati - in goede werken voorbereidr54-55 voorbereid
op het Oordeel) temidden van een woelige en soms angst inboezemende
wereld, waar Gods donapietatis-gaven van barmhartigheidr5 het laatste woord
hebben. De enunciatieve manipulaties weven het kleed dat de instantie van de
enunciataire ter voltrekking van zijn /geloven/ aangereikt. Het initiatief ligt nu
bij hem.
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Tekst en vermling van de briefaan abt Mellitus

GREGORIVS MELLITO ABBATI IN FRANCIIS

1 iDilectissimo filio Mellito abbati Gregorius seruus seruorum
Dei.
2 04 discessum congregationis nostrae, quae tecum est, ualde
sumus suspensi redditi, quia nihil de prosperitate uestri itineris

5 audisse nos contigit. 3Cum uero Deus omnipotens uos ad
reuerentissimum urium fratrem nostrum Augustinum episcopum
perduxerit, dicite ei quid diu mecum de causa Anglorum cogitans
tractaui, uidelicet quia fana idolorum destrui in eadem gente
minime debeant, sed ipsa, quae in eis sunt, idola destruantur. 4Aqua

10 benedicta fiat, in eisdem fanis aspargatur, altaria construantur,
reliquiae ponantur, quia, si fana eadem bene constructa sunt,
necesse est ut a cultu daemonum in obsequio ueri Dei debeant
commutari, ut, dum gens ipsa eadem fana sua non uidet destrui,
de corde errorem deponat et Deum uerum cognoscens ac adorans

15 ad loca quae consueuit familiarius concurrat. 5Et quia boues solent
in sacrificio daemonum multos occidere, debet eis etiam hac de re
aliqua sollemnitas immutari, ut die dedicationis uel natalicii
sanctorum martyrum, quorum illic reliquiae ponuntur, taber-
nacula sibi circa easdem ecclesias, quae ex fanis commutatae sunt,/

20 de ramis arborum faciant et religiosis conuiuiis sollemnitatem
celebrent. 6Nec diabolo iam animalia immolent. 7Et ad laudem Dei
in esu suo animalia occidant et donatori omnium de satietate sua
gratias referant, ut, dum eis aliqua exterius gaudia reseruantur, ad
interiora gaudia consentire facilius ualeant. 8Nam duris mentibus

25 simul omnia abscidere impossibile esse non dubium est, quia is
qui summum locum ascendere nititur gradibus uel passibus, non

* CC 140'' 961-962. In hoofdstuk Iv zal in de citaten verwezen worden naar de in de Latijnse
tekst aangebrachte regelnummering. In de citaten zal de vook als zodanig geschreven
worden, en niet als u zoals in de teksteditie. De Nederlandse tekst is een werkvertaling, de
nummering van de grammaticale zinnen (vetgedrukt) is conform die in de Latijnse tekst (in
superschrift).
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i. Gregorius, dienaar van de dienaren van God, aan de dierbaar geliefde
zoon, de abt Mellitus.
.. Na het vertrek van onze gezellen, die met jou zijn, werden wij
overvallen door een groot gevoel van onzekerheid, omdat wij niets over

de voortgang van jullie reis gehoord hebben.

6 Wanneer echter de almachtige God jullie zal hebben geleid tot de
meest eerbiedwaardige man en onze broeder, bisschop Augustinus, zeg
hem dan wat ik na lang overpeinzen aangaande de kwestie der Angelen
heb uitgewerkt, namelijk dat de tempels van de idolen van dat volk zo

weinig mogelijk verwoest moeten worden maar dat de beelden, die zich
binnen bevinden, verwoest moeten worden.
+ Laat hij gezegend water nemen, er deze tempels mee besprenkelen, er
altaren bouwen en relikwieen plaatsen. Omdat, als deze tempels goed

gebouwd zijn, het noodzakelijk is dat zij veranderd zullen worden van
de cultus van de demonen naar de dienst aan de ware God, opdat als het
volk deze tempels niet verwoest ziet, zij de vergissing uit het hart

opgeven en, de ware God erkennend en vererend op de plaats waar zij
het gewoon zijn, in goed vertrouwen samen komen.
5. En omdat zij de gewoonte hebben veel vee als offer voor de demonen
te slachten, moet hun in ruil een andere plechtigheid voor deze

gewoonte gegeven worden. En zo op de dag van de inwijding (van de
kerk) of de gedenkdagen van de heilige martelaren, wiens relikwieen er

geplaatst zijn, laat hen rond de uit tempels gevormde kerken hutten van
boomtakken bouwen en de plechtigheid met godsdienstige feesten
vieren.
6. Laat hen niet aan de duivel offeren.
7. En laat hen dieren slachten om God te eren voor hun voedsel en lof

brengen aan de Schenker van alle dingen voor hun verzadiging, opdat,
terwijl door hen bepaalde uiterlijke vreugden worden bewaard, zij
makkelijker in staat zijn te delen in de innerlijke vreugde.
s. Het is ongetwijfeld zo dat het onmogelijk is alles in den keer uit
onbuigzame geesten te verwijderen, zoals hij die zich inspant de hoogste

plaats te beklimmen, trapsgewijs en met passen en niet met sprongen
opstijgt.
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autem saltibus eleuatur. 9Sic Israelitico populo in Aegypto
Dominus se quidem innotuit, sed tamen eis sacrificiorum usus,
quae diabolo solebat exhibere, in cultu proprio reseruauit, ut eis

30 in SUO sacrificio animalia immolare praeciperet, quantenus cor
mutantes aliud de sacrificio amitterent, aliud retinerent, ut, etsi
ipsa essent animalia quae offerre conserueuerant, uero tamen Deo
haec et non idolis immolantes, iam sacrificia ipsa non essent. 1°Haec
igitur dilectionem tuam praedicto fratri necesse est dicere, ut ipse

35 in praesenti illis positus perpendat qualiter omnia debeat
dispensare.
11Deus te incolumem custodiat, dilectissime fili.
12Data die xv Kalandarum <Augustarum>, imperante domino
nostro Mauricio Tiberio piisimo Augusto anno XVIIII,pOSt

40 consulatum eiusdem domniannoxvi II, indictione IIII.
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g. Op zo'n wijze namelijk heeft de Heer zich bekend gemaakt aan het
volk van Israel in Egypte. Hij bewaarde hun offerpraktijk, die het volk
gewoon was te houden voor de duivel, in zijn eigen cultus, opdat, toen
Hij aan hen voorschreef in hun offer dieren te offeren zij met veranderd
hart een deel van het offer verloren en een ander deel behielden. Want,
hoewel het dezelfde dieren waren die zij gewend waren te offeren, was
het niet hetzelfde offer, omdat zij het offerden aan de ware God en niet
aan de duivels.
,o. Dierbare, het is noodzakelijk dat je deze dingen tot de voorzegde
broeder zegt, zodat hij nauwkeurig kan afwegen hoe hij, in zijn huidige
omstandigheden, alles behoort te regelen.

„. Moge God je in goede gezondheid bewaren, dierbaarste zoon.
,1 Gegeven de sde dag voor de Kalenden <van augustus>, in het 19de

jaar van de regering van onze heer, de meest genadige Mauricius
Tiberius, het 18de jaar van zijn consulschap en in de 4de indictie.
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Iv. Een semiotische analyse van de briefvan
paus Gregorius de Grote aan abt Mellitus

 'Quo se
ipse imperfectum respicit, Gregorius de

Grote'l
inde ad humilitatis culmen perfectior assurgat:        ]

1. MANIFESTATIENIVEAU

In dit hoofdstuk zal de tweede bron die betrekking heeft op de in hoofdstuk I
geformuleerde historische kwestie, geanalyseerd worden: de brief van Gregori-
us aan abt Mellitus. Tekst en vertaling zijn hierboven afgedrukt. De teksteditie
noteert op pagina 961 het nummer van de brief, geeft vervolgens een in het
Latijn gestelde samenvatting en dateert de brief op 18 juli 601. Onder de date-
ring wordt een titel van de brief vermeld, waaruit opgemaakt kan worden dat
Gregorius zich richt tot abt Mellitus, die ergens in Frankrijk is. Mellitus, zo
blijkt uit historiografische gegevens, is onderweg naar Kent met in zijn bagage
onder meer de brief aan koning Aethelberht (Ep. xi, 7)· Deze gegevens (inclu-
sief het hierboven niet opgenomen notenapparaat van de kritische editie) ver-
dwijnen met het afl)akenen van het discours als het ware achter de'kennisho-
rizon' van de tekst van de brief.

Het discours Ep. xi,56 kent 40 regels, verdeeld over vier alinea's en telt twaalf
grammaticale zinnen van uiteenlopende lengte. De briefbegint met een adres-

sering. Het eerste wat de brief onder woorden brengt, is een uiting van betrok-
kenheid. Gregorius schrijft aan Mellitus dat hij zich zorgen maakt over het ver-
loop van de reis, cf. post discessum congregatione nostrae, quae tecum est, valde

sumus suspensi redditi - na het vertrek van onze gezellen, die met jou  zijn, werden
wij overvallen door een groot gevoel van onzekerheid r3-4. Het motief van de
bezorgdheid wordt, tegen de verwachting in, niet verder uitgewerkt (al kan de
conventionele zegenwens van 07 wel als zodanig beschouwd worden). De aan-
sluitende zinsnede cum vero Deus omnipotens vos ad reverentissimum virum»-
trem nostrum Augustinum episcopum perduxerit - wanneer echter de almachtige
God jullie zal hebbe,i geleid tot de meest eerbiedwaardige man en onze broeder, bis-
schop Augustinus r5-7, lijkt over de bezorgdheid heen te stappen door uitdruk-
kelijk van een behouden aankomst uit te gaan (weliswaar op grond van een ver-

* Hij die speurt naar ziln eigen onvolmaaktheid, stijgt van daar volmaakter op naar de top van de
nederigheid, Moralia iii Job, v, 4, 5 (CC 143, 222).
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trouwen in de almacht van God) en formuleert een opdracht aan Mellitus. Aan
die opdracht ligt een anderssoortige betrokkenheid ten grondslag, namelijk een
engagement bij de (blijkbaar) eerder aangekaarte kwestie der Angelen, cf. quid
diu mecum de causa Anglorum cogimns tractavi - wat ik na lang overpeinzen aan-
gaande de kwestie derAngelen heb uitgewerktr7-8. Deze kwestie heeft betrekking
op het missieproject onder de Angelen. De brief sluit met twee punten aan op
wat het probleem van de kwestie is. In r8-15 wordt het aspect van de plaats van
eredienst behandeld. Het is een pleidooi voor een hergebruik van de heidense

tempels, op voorwaarde dat de gebouwen in goede staat zijn. Gregorius geeft
aan hoe een en ander dient te gebeuren en waarom, namelijk omdat de pas
bekeerde christenen op deze manier kunnen wennen aan de nieuwe en ware
religie. Hetzelfde geldt voor het tweede aspect, waarbij het gaat om een bestaand
ritueel (r15-24). Het toepassen van een bestaand gebruik in de context van de
nieuwe godsdienst, helpt in het aanvaarden ervan. Vervolgens wordt op twee
manieren de ingenomen stellingname gemotiveerd. Door de verwijzing naar
een praktische ervaring (r24-27) en door het in herinnering roepen van het ver-
haal van de Uittocht uit Egypte (r27-33)· Zin 10 drukt Mellitus op het hart zijn
boodschap uit te voeren. De woorden van Gregorius zullen Augustinus helpen
in de realisatie van het missieproject. De brief eindigt met een conventionele
zegenbede en de datering van de brief.

De datering is problematisch.1 Het is een probleem van de tekstoverlevering
en zal in de semiotische lezing vooralsnog geen rol spelen. Wat wellicht wel in
de analyse zal doorwerken is de constatering van een zekere frictie in de condi-
ties van verstaan van de brief. Na de conventionele aanhefvan de brief zou deze

evengoed met cum vero Deus omnipotens  (...) - wanneer echter en almachtige

God  (...) r5-9 kunnen beginnen. Tenminste als het eigenlijke begin post disces-
sum  (...)-na het vertrek (...) r3-5 gelezen wordt als een onafgemaakte formu-
lering van bezorgdheid over het lot van de reizigers. Je zou toch verwachten dat
als iemand van zichzelf zegt dat hij overvallen is door valde suspensi - een groot
gevoel van onzekerheid 0-4, hij de hoop uit zou spreken dat het de reizigers goed
gaat of dat hun reis voorspoedig zal verlopen. Het discours formuleert echter
alleen wat de tekst te lezen geeft. Na de bezorgdheid volgt de opdracht aan Mel-
litus. Het is overigens merkwaardig dat de abt gevraagd wordt de schriftelijke
inhoud van de brief mondeling aan Augustinus over te brengen. Gregorius had
Augustinus ook kunnen schrijven. Ook hier geldt dat het discours zegt wat het
zegt. In de analyse zal duidelijk moeten worden in hoeverre deze observatie een

rol speelt in de betekenisvormgeving.

i. In vroege manuscripten wordt geen maand genoemd. De aanduiding Augustarum is te traceren
tot in ieder geval de izcle eeuw en wordt door de commentatoren geaccepteerd als de maand
waarin de brief geschreven is. Ook al omdat Ep. xi,56 later dan Ep xi,37 geschreven moet zijn. Zie
B. Colgrave, Bede's, 108, noten a en 3.
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Op basis van het bovenstaande overzicht van de inhoud van deze brief kunnen
enkele sequenties van elkaar onderscheiden worden. Deze teksteenheden zijn
het resultaat van het voltrekken van de procedure van de segmentatie en geven
een eerste indruk van de geleding van het discours.

(i)  ri-2: aanhef
(ii)    0-8: tot Mellitus

(iii)    r8-33: via Mellitus tot Augustinus
(iv)  03-37: tot Mellitus
(v) 138-40: datering

Sequentie (i). De aanhef van de brief valt op door de formele toon. De dativus
van dilectissimo filio Mellito abbati - aan de dierbaar geliefde zoon, de abt Melli-
tus rl vormt de link tussen zender en ontvanger van de brief in kwestie. Uit his-
torische gegevens blijkt dat de titel servus servorum Dei - dienaar van de diena-
ren Gods n-2 een formulering van nederigheid is.

In sequentie (ii) richt Gregorius zich tot Mellitus. Deze sequentie is onder te ver-
delen in een tweetal segmenten. Allereerst in segment (ii a) 0-5 waar hij (als de
meervoudsvorm tenminste een pluralis majestatis is, anders van hen die in Ro-
me achterbleven) zijn bezorgdheid uit over het lot van de reizende abt maar, zo
lijkt het toch, allereerst over het lot van de monniken in diens gezelschap. De

temporele demarcator post - nadat 0 verwijst naar de situatie van samenzijn
voor het vertrek van Mellitus. De actoriele demarcator congregationis nostrae -
onzegezellen samen met het tecum - metjou van 0, duiden op een beweging van
de bedoelde groep: weg uit het gezelschap van Gregorius naar dat van Mellitus
en dan gezamenlijk van Gregorius vandaan. Dit scheiden, de afstand (ruimtelij-
ke dernarcator itineris - reis r4) en het uitblijven van berichten (cf. nihil nos au-
disse - wij hebben niets gehoordr4-5) kleuren de gemoedstoestand van Gregori-
us (thymische demarcator valde suspensi - groot gevoel van onzekerheid r4).

Na het uitspreken van de bezorgdheid over de reis, wordt in segment (ii b)
r5-8 gepreludeerd op een behouden aankomst. Daarbij wordt vertrouwd op het
behoedende en leidende handelen van God (waarmee ook een 'bezorgdheid'
gesuggereerd wordt). Het gaat blijkbaar om de voorziene ontmoeting van Mel-
litus met bisschop Augustinus. Daarbij verandert het spreken van Gregorius
van het meervoud in het enkelvoud (dicete - zeg hem en tractavi - ik heb uitge-
werkt r7-8). De demarcator diu mecum de causa Anglorum cogimns - wat ik na
lang overpeinzen aangaande de kwestie der Angelen r7 geeft aan wAt Mellitus
moet doorgeven extra kracht. Videlicet - namelijk r8 is een sterke retorische
demarcator.
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Sequentie (iii) vormt het corpus van de brief. In deze passage is op schrift
gesteld wat Gregorius wil dat Mellitus aan Augustinus vertelt. Segment (iii a)
r8-15 onderscheidt zich door het verschijnen van de spatiele demarcator van de
plaats van de eredienst. Belangrijk is het spel van buiten en binnen: de tempels
die besprenkeld moeten worden versus de altaren en relikwieen die de te ver-
woesten beelden vervangen. Parallel hieraan loopt een overgang van het dienen
van demonen naar het dienen van de ware God en het opgeven van de vergis-
sing naar het erkennen en vereren van de ware God. De verschillende retorische
demarcatoren van het spel tussen buiten en binnen, tekenen het veranderings-
proces uit in termen van oorzaak en gevolg.

lets soortgelijks speelt zich af in segment (iii b) ri5-24 rond een specifiek cul-

tusgebruik. De ene plechtigheid wordt vervangen door een andere, waardoor
de gerichtheid van de gelovigen verschuift van het offeren aan de demonen naar
het eer brengen aan God. Het ingeburgerde gebruik (solent - zij de gewoonte
hebben ri5), krijgt een andere lading (cf. de hac re aliqua - voor deze plechtigheid
een andere r16, wat wellicht een totaal nieuwe plechtigheid suggereert) door de
link met de dag waarop de plechtigheid gehouden wordt (de herdenking van de
martelaren of de wijding). Significante demarcatoren zijn dan exterius gaudia
- uiterlijke vreugden en interioragaudia - innerlijke vreugder23-24. Deze demar-
catoren duiden op een tendens tot verinnerlijking. Segment (iii a) is eenmalig
en maakt het herhaalbare feest van segment (iii b) mogelijk. Ook geldt dat het
veranderingsproces dat in gang wordt gezet in segment (iii a), ondersteund
wordt op die dedicationes vel natalicii sanctorum martyrum - de dag van de
inwijding  (van de kerk)  of de gedenkdagen van de heilige martelaren r17-18.

Het vervolg van deze sequentie onderbouwt de bovenstaande argumentatie.
In segment (iii c) r24-26 is het beeld van de berg prominent aanwezig in een
observatie van menselijk gedrag en in segment (iii d) r26-33 speelt een theolo-
gische beschouwing over de Uittocht uit Egypte de onderscheidende rol.

Sequentie (iv) 133-36 vormt met segment (ii b) een chiasme (situatie - opdracht
vs. opdracht - situatie), waarbij de communicatieve en op handelen gerichte
orientatie onveranderd blijft: van Gregorius via Mellitus tot Augustinus. De
dynamiek van het gebeuren blijft dezelfde. Opvallend in dit laatste segment is,
hoe het inzicht dat in het'overwegen' verworven wordt, duidelijk maakt hoe er
gehandeld moet worden: ut ipse in pmesenti illis posims perpendat qualiter
omnia debeat dispensare - zodat hii nauwkeurig kan afwegen hoe hij, in zijn hui-
dige omsmndigheden, alles behoort te regelen r34-35· Het accent van het missio-
nair handelen komt zo te liggen op het instellen van een proces tegenover het
stellen van een daad.

De laatste sequentie kent twee segmenten. In segment (v a) richt Gregorius
zich tot Mellitus met de conventionele zegenwens. Deze sequentie vormt met
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segment (ii a) een inclusio. Segment (iv b) r38-40 vormt de afsluiting van de
brief. De datering is een grote temporele demarcator.

2. DISCURSIEVE STRUCTUREN

2.1 Discursieve syntaxis

De vijf sequenties zijn niet meer dan een poging de tekst op een eerste en voor-
lopige manier te geleden. De sequenties (i) en (v) vormen respectievelijk de
conventionele aanhef en sluiting van de brief. De sequenties (ii) en tot met (iv)
vormen het corpus van de brief. Deze voorlopige geleding kan als uitgangspunt
genomen worden voor de discursivisatie. De procedures van actorialisatie, spa-
tialisatie en temporalisatie leveren het voorwerk en het materiaal voor de gele-
ding van de tekst op het discursieve niveau.

1. ACTORIALISATIE

Het discours verwijst naar een communicatieve situatie tussen de actoren Gre-
gorius (si) en Mellitus (s,). De aanhef van de brief levert meer informatie op.
Tussen Gregorius en de actor God wordt een hierarchische relatie van heer-die-
naar ingesteld, die niet exclusief is. Het beeld dat opgeroepen wordt met de aan-

duiding servus servorum Dei - dienaar van de dienaren Godsrl-2 neemt niet weg
dat juist de actor Gregorius degene is die met gezag het woord voert. In die zin
is er sprake van een merkwaardige paradox. Tussen Mellitus en Gregorius
bestaat een (ook hierarchische) relatie als tussen zoon en vader, een relatie

waarin gezag en vertrouwdheid een rol spelen (cf. dilectissimo - dierbaar gelief-
de ri).

De actor congregatione nostrae - onze metgezellenrj verbindt de actoren van
de communicatie. Gregorius maakte deel uit van deze groep en hij is bezorgd
over hun lot tijdens de samen met Mellitus ondernomen reis. Gregorius gaat
ervan uit dat de actor God hen tot het beoogde doel zal brengen, het land van
de Angelen waar Augustinus zich bevindt. Met het preluderen op een behou-
den aankomst stelt Gregorius een relatie in tussen Mellitus en de actor Augus-
tinus. Augustinus is bisschop. Hij is ook fmtrem nostrum - onze broeder r6 van

Gregorius (en zijn groep). Voor Mellitus is hij een reverentissimum virum -
meest eerbiedwaardige man r6, wat uiting geeft aan het respect dat hij aan
Augustinus verschuldigd geacht wordt te zijn. Mellitus is de woordvoerder van
Gregorius. Hij heeft diu ( . . . ) cogimns -n a lange overpeinzing r7 een antwoord
bedacht op de aangezwengelde causa Anglorum - kwestie der Angelen r . Het
belang van de opdracht aan Mellitus om Augustinus de oplossing mee te delen

wordt op het eind van het discours onderstreept: haec igitur dilectionem tuam
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praedicto fratri necesse est dicere - dierbare, het is noodzakelijk dat jij deze dingen
tot de voorzegde broeder zegt 03-34, waarbij dilectionem - dierbare een emotio-
neelen necesse  est - het  is noodzakelijkeen retorisch pressiemiddel is. Alleen zo

kan de hindernis die de kwestie der Angelen in de taak van Augustinus blijk-
baar vormt, opgeruimd worden. Opvallend is de beperkte reikwijdte van het
antwoord. Gregorius geeft geen oplossing maar een richtlijn, die Augustinus,
net als Gregorius eerder, actief aan het denken zet en tot inzicht moet brengen.
Vergelijk de overeenkomst tussen het 'na lang overpeinzen' en 'ik heb uitge-
werkt' en respectievelijk perpendat qualiter - hij kan nauwkeurig afwegen en
omnia debeat dispensare - hoe hi) alles behoort te regelen 04-36.

Het antwoord van Gregorius op het probleem van Augustinus betreft de
vraag hoe om te gaan met de actor gente - volk r8, de Angelen die, en daar schuilt
het probleem blijkbaar, in tempels samenkomen en beelden van hun goden ver-
eren ( idola - afgoden r9 en r8 is de term die Gregorius bezigt, cf. ook daemonum
- demonen r12,16 en diabolo - aan de duivelr21). Het antwoord betreft strate-
gieen die een geleidelijk veranderingsproces faciliteren om te bewerken dat het
volk in de ware God gaat geloven, althans dat kan opgemaakt worden uit de
andere'aankleding' van de plaats van eredienst en de alternatieve plechtigheid
en uit opmerkingen als corde errorem - de vergissing van het hart r14 en de tegen-

stelling tussen exterius gaudia - uiterlijke vreugden en interiora gaudia - inner-
lijke vreugden r23-24·

In de uitleg en onderbouwing van het antwoord is nog een rol weggelegd
voorde actorbergbeklimmer (r24-27) en voor deactoren Israelitico populo - het
volk van Isratlr27, Dominus - de Heer r28 en diabolo - duivelr29. Wat Gregori-
us Mellitus laat zeggen over wat'de kwestie van de bekering van het volk Israel'
genoemd zou kunnen worden, is het theologische argument waarmee de raad-
gevingen in r8-24 gemotiveerd worden. Beide kwesties verhouden zich tot el-
kaar als respectievelijk beoogd en reeds voltrokken handelen en zijn te beschou-
wen als functionele equivalenten. In de beschreven handelingen gaat het telkens
om het van een nieuwe inhoud voorzien van een oude vorm, ter bevordering
van de verspreiding en verinnerlijking van het ware geloof.

11. SPATIALISATIE

In ri-2 installeert de dativus de topische ruimte. Het is een uitgestrekte nul-
ruimte, waarin het'hier' van het'daar' in temporaliteit en localiteit van elkaar
gescheiden zijn. Het'hier' van de nulruimte is de ruimte van Gregorius en de
thuisbasis van de gezellen die met Mellitus meereizen. Het 'daar' is de ruimte
waar Mellitus zich bevindt en vooral naar onderweg is: de ruimte van Augusti-
nus en het volk der Angelen. Onderweg, cf. prosperitate vestri itineris - de voort-
gang van jullie reis r4, is voor Mellitus de paratopische ruimte. Het'daar' van de
nulruimte is voor hem en voor Augustinus de utopische ruimte. De met een
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metaforische betekenis voorziene spatialisatie summum locum - de hoogste
plaats r26 en de spatialisatie Aegypto -  Egypte r27, waarmee een heilshistorische
betekenis verbonden wordt, vormen voor Augustinus de paratopische ruimte.

De utopische ruimte is voor wat Mellitus betreft de ruimte van de ontmoe-

ting, als hij de boodschap van Gregorius moet doorvertellen (cf. cum vero Deus

(...)  vos  ad  Augustinum  perduxerit -  als  echter  God  jullie  tot  Augustinus  heeft
geleid r6-7). Het'daar' is ook de utopische ruimte voor Augustinus. Die ruimte
deelt hij met het volk der Angelen. Belangrijk is de gehechtheid van het volk der
Angelen aan met name de heilige plekken in deze ruimte (cf. lot:a quae consue-
vitjamiliarius concurrat - waar zij gewoon ziln samen te komen r15.

De spatialisatiesfana idolorum - tempels van de idolen r8 en tabernacula ( . . . )
de ramis arborum - hutten van boommkken r18-20 geleden Augustinus' utopi-
sche ruimte. De tempel vormt een ruimte van verwoesten en besprenkelen
opdat zich een religieus transformatieproces kan voltrekken. De tempelruimte
heeft een 'exterieur' en een interieurt Als het 'exterieur' van voldoende kwali-
teit is, dient het'interieur' ingrijpend veranderd te worden. De beelden moeten
verwoest worden, de ruimte moet ingewijd worden en voorzien van altaren met
relieken. Deze performanties faciliteren het veranderingsproces ut, dum gens
ipsa eadem fana sua non videt destrui, de corde errorem deponat et Deum verum
cognoscens ad adorans ad loca quae consuevit familiarius concurrat - opdat, als
het volk deze tempels niet verwoest ziet, zij de vergissing uit het hart opgeven en,

de ware God erkennend en vererend, op de plaats waar zij het gewoon zijn, in goed
vertrouwen samen komen r13-15. Door de te voltrekken performanties verandert
de spatialisatie van fana - heilige plaats (van afgoden) rs tot ecclesias - kerk rig.
De spatialisatie mbernacula  ( . . . )  de ramis arborum - hutten van boomtakken
r18-20 kan beschouwd worden als een hulpconstructie. Met het concrete bou-
wen van de hutten bij gelegenheid van de feesten, wordt de sacrale ruimte op
afstand gezet van de ruimte van de festiviteiten. De hutten beschermen de
ruimte van de kerk tegen (de ruimte van) het jaarlijkse feest. Zo wordt ook het
verschil tussen het offeren en het vereren in de ruimte bevestigd en bestendigd.
De markering maakt een secularisering van het offeren mogelijk. Offeren van
vee is in de ogen van het discours niet langer een sanctionele daad. Het offeren
aan de goden wordt tot een slachten als aanleiding voor feesten (en in die zin
een performatieve daad) buiten de sacrale ruimte, die gereserveerd wordt voor
het vereren van de ware God (de erkende sanctionele daad).

Het ombouwen van de tempel tot kerk en het toestaan van het bouwen van
hutten van boomtakken op de kerkelijke feestdagen, vormen de paratopische
ruimte voor het volk der Angelen. De utopische ruimte is de ruimte van het
inzien van de vergissing van het hart en de ruimte van het vieren van religieu-
ze feesten. Deze ruimte kan gelokaliseerd worden'in' de mensen van het volk.
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iii. TEMPORALISATIE

De dativus Uit rl-2 en de datering op het einde van de brief stellen de nultijd in,
de uitgestrekte tijd van de communicatie. Het lezen van de brief door Mellitus
en al helemaal het horen van de boodschap door Augustinus zijn in tijd en
ruimte gescheiden van het schrijven van Gregorius. De nultijd moet nader
geleed worden als een'nu' vs.'later', het'quasi nu' van de communicatieve han-
deling. Het moment 'later' kan nader geleed worden als het moment waarop
Mellitus de brief krijgt en, wat het eigenlijke eindpunt van de communicatie is,
het moment waarop hij Augustinus de boodschap van Gregorius doorgeeft.
V66r de nultijd ligt de temporalisatie discessum - het vertrekr3 waarmee een tijd
van onzekerheid wordt ingeluid. Deze tijd duurt voort, cf. valde sumus suspen-
si redditi - wij werden overvallen door een groot gevoel van onzekerheid r3-4, en
manifesteert tot aan het moment van de behouden aankomst de aspectualisa-
tie /durativiteit/ (cf. perduxerit - ( als God)  heeft geleid ri. een futurum exactum,
waarmee een voor-tijdigheid aangeduid wordt; voordat hij kan spreken moet
Mellitus bij Augustinus gebracht zijn). Deze onzekerheid is deels de aanleiding
voor het nulmoment. Aan de nultijd gaat ook de niet gemanifesteerde tempo-
ralisatie van het kennis nemen door Gregorius van de kwestie der Angelen
vooraf. De tijd die daarop volgt is een tijd van bezorgdheid en betrokkenheid,
die met het instellen van de nultijd is afgerond (aspectualisatie /terminativiteit/,
cf.  tractavi - ik heb uitgewerkt r8).

Het moment van overdracht van wat Gregorius uitgewerkt heeft, zet de Iter-

minativiteit/ van het besluit om in de /inchoativiteit/ van de raadgevingen aan
Augustinus: aldus moet hij gaan handelen, wat een tijd van realisatie instelt. De
realisatie betreft het moment van het voltrekken van de inwijding (van tempel
tot kerk) en de momenten van de plechtigheid (op de dag van inwijding of de
gedenkdagen van de patroonheiligen). De /inchoativiteit/ van de inwijding
wordt gekoppeld aan de /iterativiteit/ van de plechtigheden. Deze aspectualisa-
ties geleden het door het discours voorgestelde proces van missioneren. Dit pro-
ces zal duren en voltooid worden. In die zin manifesteert het discours de aspec-
tualisaties /durativiteit/ en /terminativiteit/, immers de inwijding van de tempel
tot kerk bijvoorbeeld zet een religieus veranderingsproces in gang dat ertoe zal
leiden dat het volk in volle overtuiging de ware God zal gaan erkennen en ver-
eren. Deze aspectualisaties duiden erop dat Augustinus niet alles in de hand
heeft. Er is sprake van een door de feiten afgedwongen geleidelijkheid. De gelei-
delijkheid is noodzakelijk: het hoogste punt, het einddoel (/terminativiteit/)
wordt immers gradibus vel passibus, non autem saltibus - trapsgewijs en met pas-
sen ennietmetsprongen r26-27 bereikt. Bovendien is het waard op de geleidelijk-
heid te vertrouwen omdat God, de actor waar het veranderingsproces uiteinde-
lijk van afhankelijk is, het proces reeds voltrokken heeft, cf. sic IsTaelitico populo
in Aegypto Dominus se quidem innotuit - aldus ook heeft de Heer zich in Egypte
aan het volk van Isratl geopenbaardr27-28.
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IV. DISCURSIVISATIE

Kenmerkend voor het discours is de communicatie binnen de communicatie:
de brief formuleert de gespreksstof voor de ontmoeting van Mellitus met Gre-
gorius. In zijn brief schrijft Gregorius wat hij Mellitus wil laten zeggen en dat
is, zo kan verondersteld worden, wat Gregorius hem zelf zou willen vertellen.
Het geeft het discours een vervreemdend effect. Het zou'logischer' zijn als de
brief aan Augustinus gericht zou zijn. Het discours is overigens duidelijk ge-

noeg in wat de boodschap van Gregorius aan Augustinus is. De onderstaande
geleding probeert recht te doen aan de dynamiek van het discours.

Genre
(i)      ri-2  Overbruggen van de communicatieve afstand
(ii) 0-5 Uitspreken van grote bezorgdheid

Boodschap
(iii) r5-8 Gregorius verstrekt de opdracht & benoemt het probleem

r8-24 BEDACHTE AANPAK VAN HET PROBLEEM

(iv a) r8-11 Casus van de heilige plaatsen ('herinrichten')
(iv b) rii-15 Bedoeling ('inzien vergissing van het hart')

(v a) r15-23 Casus van de plechtigheid ('vervangen')
(v b) r23-24 Bedoeling ('ontvankelijker voor innerlijke vreugde')

r24-33 INVESTEREN VAN OVERTUIGlNGSKRACHT (Cf. r24-25)
(vi a) r25-27 Observatie vanuit dagdagelijks leven ('berg')
(vi b) r27-33 Observatie vanuit de heilsgeschiedenis ('Egypte')

(vii) r33-36 Gregorius onderstreept de noodzaak & het belang van de

uitvoering van de opdracht

Genre

(Viii) 07 Uitspreken van zegenwens

(ix) 08-40 Datering

Eenheid (ix) dateert de in eenheid (i) ingestelde nultijd van de corresponden-
tie. Eenheid (ii) formuleert een mogelijke aanleiding voor het schrijven van de
brief. De zegenwens van eenheid (viii) kan als weerslag daarvan begrepen wor-
den. Met evenveel recht kan de inhoud van eenheid (iii) als de aanleiding voor
de brief beschouwd worden. Deze eenheid vormt met eenheid (vii) een inclu-
sio: nadat Gregorius aan Mellitus de opdracht gegeven heeft en het belang van
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de kwestie heeft door laten klinken (resp. dicete ei - je moet hem zeggen dat r7
en diu mecum cogimns - na lang overpeinzen r7) wordt de noodzaak van het uit-
voeren van de opdracht onderstreept (cf. necesse est - het is noodzakelijk 04) en

het belang ervan uitgesproken (cf. ut ipse in praesenti illis positus perpendat qua-
liter omnia debeat dispensare - opdat hij (Augustinus) nauwkeurig kan afwegen
hoe hij, in zijn huidige omstandigheden, alles behoort te regelen r34-36).

De raadgevingen van Gregorius voor Augustinus betreffen de kwestie der
Angelen. Wat die kwestie nu precies is, wordt niet geformuleerd. Het discours
formuleert in de eenheden (iv) en (v) een strategie, een aanpak. Het herinrich-
ten van de tempelruimte en het omvormen van de plechtigheden leveren de
aanzetten voor een veranderingsproces waar verder geen invloed op kan wor-
den uitgeoefend. De eenmalige daad van het herinrichten wordt in de tijd
ondersteund door de terugkerende omgevormde plechtigheid. In de aanpak
wordt aansluiting gezocht bij wat bekend en vertrouwd is. De paradox is, dat
door de gerichtheid radicaal te veranderen, het beoogde doel met meer kans
van slagen bereikt zal worden. Als de heilige ruimte en handeling in plaats van
op de afgoden gericht zijn op de ware God, zal ook de religiositeit van de gelo-
vige zich daarop instellen.

Eenheid (vi) geeft aan waarom er alleen van een aanzet sprake kan zijn: nam
duris mentibus simul omnia abscidere impossibile esse non dubium est - het is
ongetwijfeld zo dat het onmogelijk is alles in tkn keer uit onbuigzame geesten te
verwijderen r24-25. Ter adstructie wordt gewezen op de bergbeklimmer op weg
naar de hoogste top, metafoor voor een hoogstaand einddoel. Ook wordt op
een belangrijk moment uit de heilsgeschiedenis gewezen. In Egypte heeft God
het niet anders gedaan: God beval de buitenkant (offerpraktijk) te veranderen,
opdat de binnenkant (religiositeit) zich als vanzelf zou aanpassen. Als het in het
heilshandelen zo gaat, hoe zeer moet het dan niet ook zo gaan in ieder mense-
lijk handelen. Het discours lijkt hier iets te onthullen van wat de kwestie nu
eigenlijk is. Het is voorstelbaar dat Augustinus in zijn werk als missiebisschop
te veel van zichzelf eiste of de impact van zijn optreden overschatte.

2.2 Discursieve semantiek

1. FIGURATIVISATIE

Het discours roept een beeld op van een herkenbaar dagelijks leven. Van reizen,
communiceren of door idealisme ofgeloofgemotiveerd handelen, met al het fa-
len, heroverwegen, bijsturen en succes dat daar bij hoort. Het discours wordt
concreet in wat de kwestie van de Angelen genoemd wordt. Daar tegenover
wordt een andere kwestie geponeerd, een waar de alloop van bekend is. Het gaat
dan om een kwestie uit de heilsgeschiedenis. Op de een of andere manier is de
verwevenheid geproblematiseerd van de heilsgeschiedenis met wat er op aarde
onder mensenhanden gebeurt.

199



De causa Anglorum - kwestie der Angelen r7 is daar meteen een voorbeeld
van. Blijkbaar is er een probleem gerezen in het missieproject van Augustinus.
Het discours manifesteert figUUr 1 Missioneren, de vrucht van het lange over-

peinzen van Gregorius, namelijk hoe Augustinus (nadat hij alles goed heeft

overwogen) de zaken moet aanpakken en regelen. Kort gezegd komt het neer
op het op gang brengen van het religieuze veranderingsproces door het invoe-
ren van christelijke elementen binnen de bestaande godsdienstige praktijk. De
concrete voorstellen hebben betrekking op de plaats van samenkomst en de
religieuze plechtigheden: de bouwstaat van de tempel controleren, beelden ver-
woesten, het gebouw opnieuw inwijden door het met water te besprenkelen en
er vervolgens altaren bouwen en relikwieen plaatsen. In de tweede instantie
moet een alternatieve plechtigheid ingesteld worden ter herinnering aan de
inwijding of het martelaarschap van de patroonheiligen.

Figuur 2 Bestaande religie is de figuur waar tempels en beelden van de goden
het centrum vormen van het religiositeit van het volk van de Angelen. In of in
de nabijheid van het tempelgebouw, vinden de religieuze plechtigheden plaats:
het slachten van vee als offer aan de goden. Het discours gebruikt in de mani-
festatie van deze figuur negatief geladen terIllen. Het is een geloof in afgoden,
cf. idolorum - (van de) idolen r8 en diabolo - (aan de) duivel r21, en uit religio-
sis conviviis sollemnitatem celebrent - laat hen de religieuze bijeenkomsten plech-
tig vieren r20-21 kan worden opgemaakt dat het offeren als niet passend wordt
beschouwd.

Figuur 3 Godsdienst is het spiegelbeeld van de vorige figuur tn brengt het
beoogde resultaat van het veranderingsproces van figUUr 1 onder woorden. De
godsdienst dient ter vervanging van de bestaande religie en bestaat uit zowel
bekende als nieuwe elementen. De plaats van samenkomst is dezelfde en wordt
nu'kerk' genoemd, cf. ecclesias, quae ex fanis commutatae sunt - de uit tenipels

omgevormde kerken rig. In de kerk zijn in plaats van de beelden altaren gebouwd
en relikwieen geplaatst. Wat de plechtigheden betreft, lijkt het alsof er twee
soorten plechtigheden zijn. Het bouwen van hutten en het slachten van vee
naast de vieringen in de kerk. Over de vieringen in de kerk wordt verder niets
gezegd, wellicht omdat het voor de hand lag om aan de eucharistie te denken,
wat inderdaad een mogelijkheid is. De hutten rondom de kerk beschermen de
sacraliteit van het gebouw. Het slachten van het vee wordt toegestaan als voed-
selvoorziening en als aanleiding om God te eren en te danken.

Figuur 4 roept het beeld op van een bergbeklimming en dan gaat het om
inzicht, geduld en uithoudingsvermogen. De metafoor van de bergbeklimming
kan gelezen worden als een oproep geleidelijkheid in belangrijke veranderings-
processen serieus te nemen.

De daaropvolgende figuur wordt met figuur 4 in verband gebracht (cf. sic
(...) Dominus se innotuit -aldus ookheeft de Heer zichgeopenbaardr27). Figuur 5
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God in Egypte is op haar beurt het spiegelbeeld van figuur 1. Na het argument
van hetbereiken van dehoogste top (r24-27) wordt met het in herinneringbren-
gen van hoe God zich in Egypte aan het volk Israel openbaarde, het doorslagge-
vende argument voor de in figuur i voorgestelde aanpak geformuleerd. Wat God
deed was het faciliteren van een omleiden van de religieuze gerichtheid van de
valse goden naar de ware God. Daardoor ontstond ruimte voor een fundamen-
tele verandering waar het in figuur 1 (en, kan verondersteld worden, in heel de
kwestie der Angelen) om te doen is. Deze figuur roept de christelijke heilsge-

schiedenis op die Augustinus bekend moet zijn en die door de gelovige ver-
trouwdheid een inherente overtuigingskracht moet hebben gehad. In het bij-
zonder roept deze figuur het Oudtestamentische Uittochtverhaal op met alle
heilshistorische connotaties van dien.

Figuur 6 is de figuur van het menselijk doen en laten. Van reizen en zich zor-

gen maken over een behouden aankomst, zoals Gregorius dat uitspreekt. Het
gaat om het handelen van Augustinus dat tot het aankaarten van het probleem
met de Angelen leidde. Het gaat ook om het lange nadenken en besluiten van

Gregorius, wat gericht is op een voor Augustinus beoogd weloverwogen han-
delen.

Religiositeit vormt ook een belangrijk bestanddeel van deze figuur. Uit de
figuren 2 Bestaande religie en 3 Godsdienst blijkt dat er verschillende vormen
zijn, verschillende tradities die vorm geven aan de relatie tussen mens en het
transcendente.

Daarmee komt figuur 7 God in beeld. Er zijn afgoden, de demonen en dui-
vels van de bestaande religie, maar er is vooral de ware en almachtige God van
Gregorius, Mellitus en Augustinus. Deze god is de God van de Israelieten en van
de Angelen, al zijn de laatst genoemden zich daar niet volledig van bewust. In
de beeldtaal van deze figuur is de christelijke God een zorgende God (voor een
behouden aankomst of voor voedsel bijvoorbeeld) en een zich openbarende
God. God kan zich openbaren, Hij kan bevelen, bewaren en doen veranderen.

Mellitus begint zijn reis zonder de zekerheid van een behouden aankomst. De

bezorgdheid die dat bij Gregorius in het discours oplevert (cf. post discessum

( . . . ) valde sunius suspensi redditi -n a het vertrek werden we overvallen door een
groot gevoel van onzekerheid 0-4) wordt gecompenseerd met het vertrouwen
dat in de bede Deus te incolumem custodiat - moge God jou in goede gezondheid
bewarenr37 uitgesproken wordt (en wat cum vero Deus omnipotens vos  ad  (...)
Augustinum perduxerit - wanneer echter de al,nachtige Godjullie tot Augustinus
zal hebben geleid r5-7 alleen maar onderstreept). lets soortgelijks kan over de
kwestie van de Angelen gezegd worden, waarbij een overgang van de bestaan-
de naar de nieuwe christelijke godsdienst in het geding is. Gregorius geeft
Augustinus in overweging dat de onzekerheid over de uitwerking van zijn mis-
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sionair optreden daadwerkelijk gecompenseerd wordt door het geloof dat in
het Uittochtverhaal uitgedrukt wordt. Tegenover het figuratieve traject van de
Realiteit, de wereld met de onzekere afloop van menselijke ondernemingen en
een weerbarstige feitelijkheid, wordt door het discours het figuratieve traject
van de Hoop gepositioneerd, de wereld van de heilsgeschiedenis, van het geloof,
wat weerspiegeld wordt in de levenservaring dat het nu eenmaal zo is dat niet
alles in 66n keer veranderd kan worden. Het traject van het voor het discours
belangrijke menselijk handelen, het Missioneren, bevindt zich tussen beide tra-
jecten en wordt erdoor gekleurd. Het door onzekerheid gekenmerkte menselijk
handelen, reikt naar de hoop en het geloof in Gods almacht en waarheid draagt
het aandeel van de mensen in het voltooien van Gods handelen.

Deze vaststelling zou als figuratieve isotopie kunnen fungeren. Het discours
tekent ieder menselijk handelen uit als een project met een gekend begin met
een onbekend, open eind. Hiermee is een nayeve causaliteit van oorzaak en
gevolg of inbreng en resultaat doorbroken. Het menselijk handelen krijgt de
structuur van een boog waarvan de aanzet stevig is aangezet en de voltooiing
vooralsnog onzeker is. Deze menselijke onzekerheid wordt gedragen door de

gelovige zekerheid dat God zorg draagt voor het succesvolle verloop. Deze figu-
rativisatie doet denken aan de retorische figuur van de metafoor: een bekend

gegeven (bijvoorbeeld een bepaald handelen) verwijst naar iets anders, i.c. het
vooralsnog onzichtbare en onkenbare resultaat. Dit impliceert dat ergens aan
beginnen niet per se een onbezonnen sprong in het duister is, ook al omdat het
discours in herinnering brengt dat de voltooiing van menselijke handelingen in
wezen de zorg van God is.

ii. THEMATISATIE

In figuur 1 Missioneren spelen tegenstellingen als verwoesten vs. verbouwen, af-
dwingen vs. laten gebeuren, weten vs. geloven, zekerheid vs. vertrouwen en fa-
len vs. succes een rol. Het gaat in deze figuur om het bewerken van een overgang
van een bestaande naar een nieuwe situatie (bestendigen vs. veranderen), res-
pectievelijk gefigurativiseerd in de figuren 2 Bestaande religie en 3 Godsdienst.
In deze figuren is sprake van tegenstellingen als onwaar vs. waar, (onmachtige)
goden vs. almachtige God, uiterlijke religiositeit vs. innerlijke religiositeit, offer
vs. voedsel, offeren vs. vieren, aanbidden vs. vereren en onderworpen zijn vs.
dienstbaar zijn.

Een tweetal argumentaties moeten de voorgestelde strategie van overtui-
gingskracht voorzien. Figuur 4 Bergbeklimmen brengt het thema 'geduld' en
'geleidelijkheid' in (met tegenstellingen als: langzaam vs. snel, geleidelijk vs.
abrupt, doordacht vs. gehaast) als een specifieke concretisering van het thema
'vertrouwen' van figuur 5 God in Egypte. Deze figuur thematiseert tegenstellin-
gen als geheim vs. openbaar, machteloos vs. almachtig, zichtbaar vs. verborgen,
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vorm vs. inhoud, verliezen vs. behouden. Het vertrouwen is gefundeerd in fi-
guur 7 God. Het gaat dan om de ware en almachtige God in relatie tot de men-
sen, of zij nu in hemgeloven of niet. Bij deze figuurhoren tegenstellingen als vals
vs. waar, onecht vs. echt, vrezend vs. vertrouwend, immanent vs. transcendent.

De thematieken'geduld' en'vertrouwen' verwijzen naar elkaar. Wat de berg-
beklimmer doet, namelijk geleidelijk aan het hoogste (eind)doel bereiken, is zo-
als God in al zijn almacht handelt. De geschiedenis van het volk Israel laat zien
dat God zijn doel ook bereikt. Dat wekt vertrouwen. Deze wijsheid kleurt ten-
slotte figuur 6 Menselijk handelen. Hier spelen tegenstellingen als handelen vs.
vertrouwen, weten vs. geloven, bedenken vs. verwachten, hoop vs. realiteit een
rol.

Van de God van Gregorius zegt het discours dat God Waar en Almachtig is. Hier-
mee komt God op afstand te staan. Allereerst van de gewone stervelingen, die
verre van almachtig zijn. Deze afstand is de voorwaarde voor een veronderstel-
de alwetendheid, God 'overziet' heel de menselijke geschiedenis, die concreet
wordt in een kunnen zorgen, bijvoorbeeld zoals die afgesmeekt wordt in de be-
de cum vero Deus omnipotens vos ad (...) Augustinum perduxerit - wanneer edi-
ter de almachtige Godjullie totAugustinus zal hebben geleidr5-7.

De thematiek van afstand speelt ook een rol in de missiestrategie. Het effect
van de voorgestelde strategie om de overgang van de bestaande naar de nieuwe
religie te bewerken, is het verdwijnen van de letterlijke aanwezigheid en nabij-
heid van de godheid. In de tempels zijn de goden'in' de beelden concreet aan-

wezig. Het slachten van het vee werd (in ieder geval door Gregorius) gezien als
een direct offer aan de goden. In de context van het christendom is de tempel na
de inwijding tot kerk omgevormd. In plaats van een beeld is er een altaar, een sa-
crale locus waar de gelovigen zich voor of rond kunnen verzamelen. Verder zijn
er relikwieen van martelaren, mensen die hun leven gaven voordezaakvan God.
God zelf is met al zijn waarheid en almacht niet'zichtbaar' aanwezig. Het slach-
ten van vee verliest het karakter van een offer. Het slachten zorgt voor voedsel en
dat is aanleiding om God te eren en lof te brengen. De hutten lijken de kerk te

omringen als een buffer tussen de sacrale ruimte binnen en de ruimte van de re-

ligiosisconviviis-godsdienstigefeestenrio daarbuiten ( wat iets anders lijkt te zijn
dan de plechtigheid rond het altaar, waar het discours verder niet over spreekt).
Alsof juist in de afstand Gods waarheid en almacht gegarandeerd wordt.

Het voorbeeld uit de heilsgeschiedenis onderstreept deze observatie. Het be-
vel van God aan het volk Israel zorgdeervoordat, zonder verdere'zichtbare'god-
delijke bemoeienis, zij zich cor mutantes - met een veranderd hart r30-31 van de
duivel tot de ware God richtten. Wat dan lijkt te spelen is dat in de theologie van
het discours de waarheid en almacht van God de waarborg zijn voor de causali-
teit tussen het bevel over het offer en het vereren van de ware God. God kknt de
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gevolgen van zijn handelen,diedoor Hem voorzien zijn. De kwalitatieve afstand
tussen mens en God creeert zekerheid en ruimte voor de goddelijke pedagogie.
De keerzijde van de kwalitatieve afstand is de ruimte voor menselijke vrijheid.
Gods schepselen kunnen die ruimte in het vertrouwen van het geloof volledig
benutten en, is dan de implicatie, God zal de mens die vrijheid gunnen op grond
van zijn almachtige voorzienigheid. Bovendien leert de logica van deze theolo-
gie dat mensen door het kwalitatieve verschil niet eens kunnen wat God bewust
niet deed. God weet wat de mens van het bergbeklimmen kan leren, namelijk
dat het bereiken van de top tijd kost. Er schuilt wijsheid in het motief van de ge-
leidelijkheid, omdat alleen zo dat wat echt belangrijk is, wortel kan schieten.

Het menselijk handelen wordt in het discours verbeeld met de figuur van de
boog, van een bekend begin naar een onbekend einde. Toch draait het niet om
de tegenstelling bekend vs. onbekend, alsof de thematisatie de onzekerheid van
het menselijk handelen betreft. De thematisatie geeft rekenschap van het gege-
ven dat een boog een eindpunt heeft; het ligt hooguit buiten het bereik of het
blikveld van de handelende mens. Er is veeleer sprake van tegenstelling tussen
het huidige weten vs. een toekomstig weten. Het toekomstige weten wordt inge-
vuld als een 'verwachten' op basis van de geloofszekerheid van het weten van
God. De waarheid en de almacht van God lijken te suggereren dat er in het god-
delijk weten geen verschil tussen huidig of toekomstig weten gemaakt hoeft te
worden. Hier thematiseert het discours een tegenstelling van menselijk ver-
wachten vs. goddelijk weten. Voor zover de mens hoopt op een goede afloop, is
die bij God bekend. Dat geeft ruimte om menselijke emoties als onzekerheid of
ongeduld te overwinnen en het handelen voort te zetten (of het ingezette han-
delen zijn gang te laten gaan). De geloofszekerheid geeft ook op een andere
manier ruimte, namelijk in de zin van tijd om (in vertrouwen) het beoogde (en
dus door God voorziene) resultaat af te wachten.

Het discours geeft aan dat het menselijk handelen als in een goddelijk heils-
plan ingebed handelen gezien moet worden. Het heilsplan zelf is voor mensen
onzichtbaar maar uit de Schrift kenbaar. En daarnaast is er de conclusie van het
bergbeklimmen als metafoor voor menselijke projecten: het zal geleidelijk
gaan. Gods waarheid en almacht staan garant (en worden ingezet) voor de goe-
de afloop. Of het daarbij om een reis gaat of om een missieproject, is om het
even. Gods voorzienigheid creeert een ruimte voor menselijk handelen, met
vallen en opstaan, met falen en succes, zoals verwacht of tot verbazing van de
betrokkenen. In die zin creeert Gods waarheid en almacht ruimte voor een leer-
en veranderingsproces.

Het bovenstaande roept tegenstellingen op als immanent vs. transcendent,
slaafsheid vs. vrijheid, beperking vs. ruimte, menselijk handelen vs. Gods voor-
zienigheid, weten vs. geloven. Nu kan een voorstel voor het beschrijven van de
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thematische isotopie gedaan worden. Het discours wil duidelijk maken dat
menselijk handelen altijd een door Gods voorzienigheid gedragen handelen is.
Je kan vertrouwen op de goede afloop en voor zover het de goede afl oop is, zal
het ook de beoogde en de te bereiken afloop zijn. Gods waarheid en almacht
staan daar borg voor. Het menselijk handelen impliceert een vrijheid om te
handelen, want het staat onder de hoede van Gods pedagogie, zoals het schrif-
tuurlijke voorbeeld van Gods bemoeienis met het volk Israel ook leert.

3. sEMIO-NARRATIEVE STRUCTUREN VAN HET
OPPERVLAKTENIVEAU

3.1 Narratieve syntaxis

Hoewel de brief geadresseerd is aan Mellitus, is hij niet alleen degene voor wie
de brief geschreven is. De communicatieve handeling van Gregorius tot Melli-
tus richt zich tot het instellen van een tweede communicatieve handeling van
Mellitus tot Augustinus. Als Mellitus bij Augustinus is aangekomen, moet de abt
de woorden die Gregorius voor hem opschreef tot Augustinus spreken. De pri-
oriteit van het discours ligt dan ook eerder bij het oplossen van de kwestie van
de Angelen dan bij het wegnemen van de grote bezorgdheid die na het vertrek
van Mellitus ontstond. Het dnoncd zal dan ook voornamelijk door het diu Cogi-
tans -  lang overpeinzen r7 gekleurd worden. Aan dit nadenken moet logischer-
wijze het stellen van causa Anglorum - de kwestie van de Angelen r7 voorafge-
gaan zijn; blijkbaar is er een probleem ontstaan rond het missieproject in het
land van de Angelen. Aldus komen de contouren van een narratief traject aan
het licht waar het discours deel van uitmaakt en waar het gaat om de missione-

ring van Kent, de kerstening in het algemeen of wellicht zelfs om het ontvou-
wen van de heilsgeschiedenis. Vastgesteld kan worden dat Gregorius de desti-
nator en Augustinus de destinataire van het discours is. Mellitus kan beschouwd
worden als een door Gregorius ingesteld gedelegeerde destinator.

i. NARRATIEVE PROGRAM MA 'S

De  correspondentie  is de manifestatie  van een hulpprogramma  van  een  N p
Communiceren waar Augustinus door Gregorius verbonden wordt met het
resultaat van diens diu cogitans - lang overpeinzen r7. Dit resultaat, de inhoud
van Gregorius' programma van het Nadenken en Besluiten, staat ten dienste
van een (beoogd) programrna Afwegen en Regelen van Augustinus. Met het
schrijven en lezen van de brief wordt Mellitus aangesteld als Gregorius' woord-
voerder in het beoogde gesprek van Mellitus met Augustinus. Het hulppro-
gramma Correspondentie verbindt Mellitus met het resultaat van het Naden-
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ken en Besluiten, waar de waarde'bezorgdheid' en de modaliteit van het'moe-
ten doorgeven' in geinvesteerd zijn (cf. voor dat laatste haec igitur dilectionem
tuam praedicto fratri necesse est dicere - dierbare, het is noodzakelijk dat je deze
dingen aa,i de voorzegde broeder zegt r33-34)· In het verlengde hiervan kan Deus
te incolumem custodiat - moge God jou in goede gezondheid bewaren r37 als een
annexprogramma beschouwd worden. Een en ander moet leiden tot een twee-
de hulpprogramma Toespraak, wanneer Mellitus de geschreven woorden tot
Augustinus spreekt.

Het N p Communiceren kan beschouwd worden als de sanctie van de narra-
tieve reeks van Gregorius: De inzet is het vinden van een antwoord op causa
Anglorum - de kwestie van de Angelen r . Het betreft een probleem inzake het
missionair handelen. Het gevonden antwoord, het waardeobject Missiestrate-
gie (een /kunnen en weten te handelen/), wordt vervolgens in het N p Commu-
niceren uitgewisseld tussen Gregorius en (uiteindelijk) Augustinus. Het
waardeobject heeft een cognitieve en een pragmatische component. Om met de
eerstgenoemde component te beginnen, het uitgangspunt van de door Grego-
rius voorgestelde missionaire praxis is de constatering nam duribus mentibus
simul omnia abscidere impossibile esse non dubium est - het is ongetwijfeld zo dat
het onmogelijk is alles in Un keer uit onbuigzame geesten te verwijderen r24-25.
Het is niet alleen een les uit het dagelijks leven (wat aanschouwelijk gemaakt
wordt met het verhaal van de bergbeklimmer, die stap voor stap het hoogste
doel bereikt; een metafoor voor ieder menselijk project, dat nu eenmaal geen
onmiddellijke resultaten kent) maar vooral uit de heilsgeschiedenis. Zo handel-
de eens God in Egypte. Geheel in lijn met de vaststelling dat ieder uiteindelijk
doel niet saltibus - sprongsgewijs r27 bereikt kan worden, verbood God noch de
cultus noch veranderde Hij het hart van de Israelieten. Wel beval God de
gerichtheid van de cultus te veranderen, met als resultaat dat etsi ipsa essent ani-
malia quae o.#i,rre consuevera,tt  ( . . . ) iam sacrificia ipsa non esse,it - hoewel het
dezelfde  dieren waren  die  zij  gewend waren te  offeren  (...)  was het niet hetzelfde
°ffer 01-33. Met andere woorden, de heilsgeschiedenis leert dat God indertijd
niet het waardeobject van de cultus veranderde, maar de cultus tot de Zijne
maakte door een fundamenteel andere waarde-investering (namelijk in plaats
van een met een'oud' hart voltrokken offer tot de demonen, een met een lang-
zaam veranderend hart voltrokken offer tot de ware God). Zo krijgt de ver-
trouwde gewoonte een betekenisvolle en waardevolle inhoud.

2. De narratieve reeks van Gregorius wordt ingesteld door het stellen van de kwestie der
Ange|en (manipulatiefase) en manifesteert vervolgens het proces van nadenken (conipetentie),
besluiten (performantie) en kennisoverdracht (sanctie). Op basis hiervan kan ook een beoogde
narratieve reeks voor Augustinus ontworpen worden: kennisoverdracht door Mellitus
(manipulat ie), overwegen (competentie), ordenen (performantie) en een op gang komen van
een, zoals nog zal blijken, door God te voltooien proces van geloofsverandering bii het te
missioneren volk (sanctie).
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Het nadenken over de gestelde kwestie leidt tot het besluit van Gregorius
over hoe een missionaris als Augustinus het best kan handelen (de pragmati-
sche component van het waardeobject): Augustinus zou geduld moeten heb-
ben en moeten kiezen voor de weg van de geleidelijkheid; hij zou de vorm moe-
ten behouden en zo een veranderingsproces naar een nieuwe inhoud facilite-
ren. De bestaande cultusruimte bijvoorbeeld moet gezuiverd worden en zo tot
een geschikte ruimte worden voor de dienst aan de ware God. Wat betreft de
jaarlijks terugkerende offerfeesten wordt de handelswijze van God in Egypte

overgenomen: de vorm blijft, de gerichtheid verandert. Het verschil is subtiel:
het slachten wordt van offer aan de goden aanleiding om God te eren door het
(met de slacht verkregen) voedsel. Daar moet een missionaris sturend optreden
(cf. nec diabolo iam animalia immolent - laat hen niet aan de duivel o#eren r21
en et ad laudem Dei in esu suo animalia occidant et donatori omnium de satieta-
te sua gratias referant - en laat hen dieren slachten om God te eren voor hun voed-
sel en lofbrengen aan de Schenkervan alle dingen voor hun verzadigingr21-23) en
dan ontstaat er ruimte voor het veranderingsproces waar het om te doen is - ad
interiora gaudia consentire facilius valeant - zij makkelijker in staat zijn te delen
in de innerlijke vreugde r23-24. God, zo leert het econce, heeft de zorg voor het
voltrekken en voltooien van dit veranderingsproces. De missionaris heeft een
onmisbare bijrol in het geheel, passend bij wat mensen kunnen bijdragen.

ii.  N A R R A T I E V E T R A J E C T E N

De narrativisatie van het tnonce plaatst het menselijk handelen in het grotere
kader van Gods handelen; God behoedt of voltooit wat een mens begint, een
reis bijvoorbeeld of een missieproject. GeYnvesteerde waarden als geduld en
geleidelijkheid en ook de aan de heilsgeschiedenis ontleende geloofszekerheid
van het vertrouwen, zijn in staat de kloof tussen de aanvang en het einde van
ieder menselijk project te overbruggen. Het discours spreekt het vertrouwen uit
dat het'doen geloven' van een missionaris ter plaatse gecompleteerd zal worden
door het'doen gaan geloven' van de ware en almachtige God. Het meta-pro-
gramma van God regeert het programma van de mensen.

Vanuit dit perspectiefbezien, vormen zich twee narratieve trajecten. Een eer-
ste narratief traject (NT) is het NT Gods heilsplan. Dit traject manifesteert de
norm waar Gregorius zijn raadgevingen uit afteidt. Vervolgens is er een N T Mis-
sioneren, het traject dat de norm vertaalt in termen van de opdracht die God aan
mensen stelt. Beide trajecten verhouden zich tot elkaar als respectievelijk mani-
pulatie (een /doen willen handelen/) tot competentie (een /kunnen en weten te

handelen/). Het enonce bemiddelt als het ware tussen deze twee fasen van een

(logisch voorstelbare) narratieve reeks van het beoogde programma van Augus-
tinus. Zo fungeert het lange overdenken van Gregorius als brug tussen de norm
en concrete aanwijzingen. Het tnoncd manifesteert ook Mellitus en zijn reis naar
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Kent als bemiddelende instantie tussen het /doen willen handelen/ en /kunnen
en weten te handelen/. Het reizen van Mellitus heeft zowel een letterlijke als
figuurlijke betekenis. Tijdens zijn reis verwerft Mellitus daadwerkelijk zijn com-
petentie. Het beeld van de reis staat verder model voor'menselijke ondernemin-
gen'. In deze metaforische betekenis wordt de competentie tot handelen verwor-
ven door het hebben van vertrouwen in onzekere omstandigheden en dit ver-
trouwen hebben stuurt als het ware het subject van toestand (het subject van het
beoogde handelen, Augustinus) naar de positie van gerealiseerd subject.

Op het moment dat Augustinus overgaat tot een missionair handelen con-
form de overwegingen en besluiten van Gregorius, is er sprake van de beoogde
performantie, het /doen geloven/ van een missionaris. Deze beoogde realisatie
kan beschouwd worden als een projectievan het NT Missioneren. Vanuit het N T
Gods heilsplan projecteert het discours de te verwachten sanctie, namelijk het
/doen weten/ door God van het /doen gaan geloven/ van de Angelen in de ware
almachtige God.

Het menselijk handelen (althans in de manifestatie van de beoogde perfor-
mantie van Augustinus) reikt naar de voltooiing door God van zijn heilsplan en
wordt erdoor gedragen. Het discours stelt Augustinus een perspectiefwisseling
voor. Zonder het dragende perspectief van Gods heilshandelen reikt het men-
selijk handelen niet verder dan de zichtbare werkelijkheid en loopt het vast op
de weerbarstigheid van de realiteit.

3.2 Narratieve semantiek

In de vorige paragraaf is de narratieve structuur van het discours beschreven.
Het discours bemiddelt in het uittekenen van een deels gemanifesteerde en
deels geprojecteerde narratieve reeks, die erop gericht is een oplossing aan te
dragen voor de problematiek, die met het stellen van de kwestie van de Ange-
len werd aangedragen. De veronderstelling is dat het missioneren van Augusti-
nus vast liep in de weerbarstigheid van de realiteit. Het discours biedt met het
geformuleerde voorstel een uitweg uit de impasse. Zojuist is hiervoor de term
perspectiefwisseling gebruikt. In plaats van het gevoelde /falen/ tegenover de
weerbarstigheid van de realiteit draagt het discours een kernseem als /geduld/
aan.3 Dit /geduld/ wordt gedragen door het'weten' van de noodzakelijkheid van
de /geleidelijkheid/ van veranderingen en bovenal door het'geloven' van /Gods
almachtig heilshandelen/ zoals in Egypte.

3. De kernseem /geduld/ geeft uiting aan de suggestie van het discours dat het beoogde
veranderingsproces erdoor gestimuleerd zal worden en dus zal leiden tot /succes/. Dit /succes/
staat tegenover het /falen/. Verondersteld kan worden dat tegenover /geduld# een kernseem staat
als /ongeduld/ in de zin van een zelfoverschatting door een wellicht te gedreven Augustinus met
betrekking tot zijn kunnen en mogelijkheden.
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In deze paragraaf wordt beschreven welke rol de genoemde en eventuele
andere waarden spelen in de vormgeving van de betekenis van het discours. De
procedures van figurativisatie en thematisatie zijn daarbij het uitgangspunt. De
semantische waarden kunnen beschouwd worden als een nadere invulling en
abstractie van de thematisatie van de figuren van het discours.

i. DE KERNSEMEN VAN HET ENONCE

De figurativisatie toont de natuurlijke wereld van het discours als een wereld
waarin het figuratieve traject van de Realiteit tegenover het traject van de Hoop
gesteld wordt. Het traject van het (beoogde) Missioneren is hierboven beschre-
ven als een bemiddelende instantie. Het traject Realiteit roept kernsemen op als
/beginnen/, /veranderen/, /onzekerheid/ en /falen/. Deel van de realiteit is de
weerbarstige werkelijkheid van de figuur Bestaande religie, met kernsemen als
/gewoonte/, /vertrouwdheid/, /vasthoudendheid/, /onveranderbaarheid/ en,
omdat er door een buitenstaander naar gekeken wordt, /offeren / en /onwaar-
heid/. Daartegenover staan kernsemen als /geloven/ en /waarheid/. Tegenover
het menselijk handelen in de realiteit, met zijn inherente /onzekerheid/ en het
gevaar van /falen/, put het discours uit de opgedane levenservaring, kernsemen
als /noodzakelijke geleidelijkheid/ en /geduld/ en op grond van de verhalen uit
de heilsgeschiedenis, kernsemen als /voltooiing/ door en /almacht/ van God.

Het traject Missioneren bemiddelt tussen beide domeinen. Zowel de Realiteit
als de Hoop stellen eisen aan dit specifieke menselijke handelen en bepalen er de
grenzen van. De kernseem /faciliteren/ biedt het menselijk handelen een per-
spectief op een'voltooiing' zonder dat aan het handelen de competentie van het
uiteindelijke'realiseren' van het project toegekend wordt. Het /faciliteren/ wordt
gemotiveerd door de aan de wijsheid van het bergbeklimmen ontleende /gelei-
delijkheid/ en het /vertrouwen/, dat aan de heilsgeschiedenis gerelateerd is.

Als bemiddelende instantie functioneert het traject Missioneren als een
alternatief voor het menselijke gevoel van onzekerheid en onmacht in confron-
tatie met de (blijkbaar ervaren) weerbarstigheid van de realiteit. Met deze per-
spectiefwisseling wordt de /onmacht/ als het ware opengebroken. Het discours
biedt aan om de realiteit van de wereld te beschouwen als een gedragen en
bedoelde realiteit;  het  NT Gods heilsplan,  met als kernseem /heilig moeten/,
draagt en stuurt het N T Missioneren, met als kernseem /heilige opdracht/.

ii. DE KLASSEMEN VAN HET ENONCE

Als het discours stelt dat niet de weerbarstigheid van de realiteit bepalend is
maar de confrontatie tussen de realiteit en de hoop, wordt de weerbarstigheid
niet ontkend. Het discours zegt alleen dat daarmee het laatste woord niet gezegd
is. De hoop breekt de realiteit open. Tegenover de /immantentie/ van de reali-
teit staat de /transcendentie/ van de hoop. In het verlengde hiervan speelt de
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oppositie tussen /weten/ en /geloven/, waarbij het'weten' een bepaald /kunnen
doen geloven/ door en van mensen betreft en in oppositie gebracht wordt met

het'geloven' in een bepaald /zullen doen gaan geloven/ door God van mensen.
Inzet van het discours is het ondersteunen van de beoogde geloofsovergang

van de bestaande religie naar de nieuwe godsdienst, het geloof in de ware en
almachtige God, zoals dat voltrokken is aan het volk Israel (en aan gelovigen als
Gregorius, Mellitus en Augustinus) en te gebeuren staat voor het volk van de
Angelen. In de oppositie tussen bestaande en nieuwe religie zijn de volgende
klassemen in het spel: /uiterlijk/ vs. /innerlijk/, /offeren/ vs. /vereren/, /dienen/
vs. /danken/, /oppervlakkig/ vs. /wezenlijk/.

In het proces van geloofsverandering gaat het om de /onware/ en de /ware/

religie en, in de ogen van het discours althans, om een /onvrije/ en een /vrije/
gelovige.

Gregorius doet in het discours het voorstel het missionaire handelen te
modelleren naar Gods heilshandelen. Het gaat dan om een oppositie tussen

/actie/ en /reactie/: het beoogde missionaire handelen zal leiden tot de geloof-

de reactie van God (en ook omgekeerd geldt dat het menselijk handelen in
wezen een door God voorziene reactie is op de actie van het ontvouwen van de
heilsgeschiedenis). Deze oppositie is via verschillende sporen in de tekst aan te

wijzen. Allereerst:
(a) actie: gradibus vet passibus, non autem saltibus - trapsgewijs en met

passen en met sprongsgewijs r16-27: reactie: alles zal langzaam veranderen,
cf. nam duris mentibus omnia abscidere impossibile esse non dubium est -
het is ongetwi#eld zo dat het onmogelijk is alles in t/n keer uit onbuigza,ne
geesten te verwijderen r24-25.

Vervolgens:
(b.i) actie: niet de duivel onderwerpen maar innotuit - (God) hee# zich

geopenbaard r28; reactie: cor mutantes - met een vemnderd hart rjov, en

(b.2) actie: niets vernietigen maar aliud de sacrificio amitterent, aliud

retinerent - (zij) een deel van het offer verloren en een ander deel behielden
r31; reactie: sacrificia ipsa non essent - het was niet hetzelfile 0#er r33·

En nog:
(b.1') actie: destrui (...) minime - zo weinig mogelijk venvoest worden r8
maar debea,it commutari - (de gebouwen) moeten vemnderd worden r13;

reactie: de corde errorem deponat - zij zullen de vergissing van het hart
opgeven r14, en (b.2') actie: debet eis etiam hac de re aliqua sollemnitas

immutari - er moet hun in ruil een andere plechtigheid voor deze gewoonte
gegeven worden r16-17, waarbij de gerichtheid bepalend is, cf. nec diabolo
iam animalia immolent - laat hen niet aan de duivel o#eren r21; reactie: de
veranderde gerichtheid van het offer zal een andere geloofsbeleving
teweegbrengen, cf. ad interiora gaudia consentire facilius valeant - zij
(zullen) makkelijker in staat zijn te delen in de innerliike vreugde r23-24.
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De overeenkomst tussen (a, een algemene wijsheid) en (b, referentie naar Gods
heilshandelen) is dat het doel bereikt wordt; er is een verhouding van oorzaak
en gevolg. Het verschil tussen (b) en (b', menselijk handelen) is dat in (b') het
doel alleen maar genoemd kan worden: oorzaak en beoogd gevolg. Hiermee
motiveert het discours het pleidooi om het menselijk handelen niet als /doel/
maar als /middel/ te zien. In plaats van een (verondersteld)'doelgericht' hande-
len als oorzaak van de causa Anglorum-kwestie van deAngelen, poneert het dis-
cours een faciliterend missionair handelen. Dit roept opposities op als: /doel/
VS. /middel/, /falen/ vs. /succes/, /overmoed/ vs. /geduld/.

Het discours neemt het door Gregorius en Augustinus gedeelde geloof in de
almacht en waarheid van God serieus, inclusief de met zorg omgeven afhanke-
lijke positie van de mens. Het gaat niet om /hoogmoed/ maar om /vertrouwen/.

Het /vertrouwen/ heeft betrekking op het dragende en sturende goddelijke
heilshandelen (NT Gods heilsplan). De klassemen zijn dan:

a) /vernietiging/ vs. /voltooiing/
b) /slavernij/ vs. /bevrijding/
c) /afkeer/ vs. /bekommernis/

Voor de missionaris functioneert het goddelijk heilshandelen als een /doen
moeten handelen/ wat leidt tot het /kunnen en weten te handelen/ van de
beoogde missiestrategie. Het tweede aspect betreft de pragmatische vraag naar
hoe de mens hierop moet reageren om de juiste ordening der dingen te bewerk-
stelligen. Hier komt het /kunnen en weten te handelen/ van het NT Missione-
ring aan de orde. De klassemen hier zijn (de klassemen spiegelen de klassemen
van het NT Gods heilsplan):

a') /tegenwerken/ vs. /meewerken/
b')  /eigenmachtigheid/ vs. /navolging/
c') /abruptheid/ vs. /geleidelijkheid/

Het weet hebben van het heilshandelen en de juiste ordening der dingen (het
programma van God), omsluit en definieert als het ware de ruimte die voor het
menselijk handelen (i.c van de missionarissen in Kent) open ligt. Onder invloed
van de toespitsing van de figurativiteit naar de thematiek van het discours, wor-
den de capaciteiten en werkterreinen van God en mensen van elkaar onder-
scheiden. Gods handelen is de norm waar mensen zich naar moeten richten en,
op grond van de geloofszekerheid, aan kunnen spiegelen. De gelovige weet dat
God in het verborgene werkt en dat aan Hem alleen de macht tot voltooiing van
het heilshandelen toekomt.
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4. SEMIO-NARRATIEVE STRUCTUREN VAN HET
DIEPTENIVEAU

In deze paragraaf gaat het om de fundamentele waarden en de fundamentele
operatie die in het enoncd verwerkelijkt worden. Het gaat dan om de vraag wat
in feite op het spel staat als het discours een beoogd handelen door Augustinus,
inzake de kwestie van de Angelen, formuleert. Die kwestie heeft betrekking op
het proces van geloofsverandering in Kent. Dat proces hapert of wordt als mis-
lukt beschouwd, wat de aanleiding is om de kwestie bij Gregorius aan de orde te
stellen.

Het narratieve programma van Gregorius, het Nadenken en Besluiten, en
het parallelle programma Afwegen en Regelen van Augustinus, roepen op tot
een zekere terughoudendheid en voorlopigheid. Dat klinkt door in de kern-
seem /faciliteren/ van het waardeobject Missiestrategie en in de constatering
dat het N T Missioneren gedragen en gestuurd wordt door het  NT Gods heils-

plan. De daadkracht van het menselijk handelen, i.c. het missioneren, is een
middel ten behoeve van het realiseren van het doel van het goddelijk heilshan-
delen. Het discours zet /transcendentie/ tegenover /immanentie/; of nauwkeu-
riger, met het NT Gods heilsplan voegt het tnonct /hoop in de realiteit/ toe aan
het N T Missioneren, als een tegenwicht voor de /weerbarstigheid van de reali-
teit/. Het menselijk handelen wordt voorgesteld als een /gevraagde actie/ ten
dienste van een /geloofde reactie/ door God. Als uitweg voor de impasse van de
kwestie van de Angelen poneert het discours de fundamentele oppositie van
/Gods voorzienigheid/ vs. /menselijke daadkracht/. Deze gegevens uit de ana-

lyse van het oppervlakteniveau vinden hun plaats in het vierkant zoals dat in
schema 4.1 is getekend.

voltooien beginnen
ordenen meewerken

tijdloos overzicht geduld
'doorgronden' 'zien'

/ Godsvoorzienigheid / / menselijke daadkracht /
A                                B

-8 -A

/ niet menselijke daadkracht / / niet Gods voorzlenigheld /
Gods wetenen handelen menseliik weten en geloven

in het verborgene in en van de realiteit

Schema 4.1 Semiotisch vierkant met de fundamentele opposities van de aangedragen

oplossing voor de kwestie van de Angelen.
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In het tnonct presenteert het discours een bepaalde kijk op de wereld. In deze
visie wordt de wereld vanuit het perspectief van het transcendente bezien. Het
menselijk handelen van het missioneren wordt in de ogen van het discours
gedragen door het goddelijk heilshandelen. De /menselijke daadkracht/ wordt
gezien als in het licht van de heilsgeschiedenis bedoeld handelen. Aan de weer-
barstige realiteit (de as niet-A en B) wordt een dimensie van hoop (de as niet-A
en B) toegevoegd, waardoor de assen van de transcendentie (de as A en B) en de
immanentie (de as niet-A en niet-B) in perspectief worden gezet. Aan de reali-
teit wordt het aspect van belofte toegevoegd. Hierdoor ontstaat wezenlijke
ruimte voor de menselijke daadkracht. Waar de menselijke daadkracht alleen
de uiterlijke verschijning van de realiteit kan bewerken, heeft God zicht op het
innerlijk en kan God 'in het verborgene' handelend optreden. Alleen als de
mens zich ent op Gods heilsplan, kan zijn handelen verder reiken dan zijn daad-
kracht toestaat en zal de weerbarstigheid van de realiteit niet het laatste woord
hebben.

Het discours leert de geloofsles dat het alleen aan God is om te voltooien en
de levensles van de noodzaak van geduld, vertrouwen en geleidelijkheid. Het
geloof in de God van de heilsgeschiedenis, met als geYnvesteerde waarde
/geloofszekerheid/, biedt dan ook het vruchtbare beginpunt van de fundamen-
tele operatie van het 6nonct (zie schema 4.2). Het geloven in de almachtige en
ware God (de positie A) leidt tot een /geloven/ met waarde-investeringen als
/vertrouwen/ en /geloofszekerheid/ en een /weten/ met /geduld/ en /geleidelijk-
heid/ als investeringen (niet-A). Vervolgens leidt het tot een als /faciliteren/
opgevatte missiestrategie (B), een strategie die ruimte laat en biedt voor wat
zich in het verborgene afspeelt (positie niet-B). Het gaat dan om het realiseren
van de geloofswisseling (het voltrekken van de uitgesproken wens of voorspel-
ling dat de corde errorem deponat et Deum verum cognoscens ac adorans - zij de
vergissing van het hart opgeven en, de ware God erkennend en vererend (...) ri4)
en van de'echte' geloofsverandering, het ontvankelijk worden voor het wezen-
lijke (cf. ad interiora gaudia consentire facilius valeant - (zodat) zij makkelijker
in smat zijn te delen in de innerlijke vreugde r23-24). Dit missionaire laten geeft
alle ruimte aan de belofte van het (daadwerkelijke) geloven van de Angelen (de
implicatie niet-B naar A). Deze implicatie zal zich realiseren. Allereerst omdat
het concrete menselijk handelen een realisatie in de toekomst beoogt en vervol-
gens omdat de daadwerkelijke realisatie deel uitmaakt van het goddelijk heils-
plan. De uiteindelijke realisatie breekt door de barriere van de realiteit als wer-
kelijkheid heen en, in het kielzog hiervan, door de grens tussen 'uiterlijk' en
'innerlijk' en 'oud hart' en 'veranderd hart'. Zo komt de paradoxale boodschap
van het discours aan het licht, dat acht vruchtbaar menselijk handelen, naar
menselijke maat gemeten, een niet-handelen is, een overlaten en faciliteren.
Menselijk handelen vraagt om een geloofshouding.
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Deze geloofshouding erkent de as van de immanentie als middel om het
doel, de as van de transcendentie, te bereiken. Deze organisatie is plausibel
omdat het geloven van de geloofshouding 'weet' dat de immanentie door de
transcendentie gedragen wordt. Het discours belooft dan dat als het middel
correct wordt ingezet, het doel bereikt zal worden. Verondersteld kan worden
dat in de gestelde kwestie waar het discours het antwoord op is, de middel-doel
relatie anders georganiseerd was. Namelijk geheel binnen de as van de realiteit,
waarbij de positie van de (immanente) realiteit (de positie niet-A) als middel
begrepen werd om het doel van de hoop (positie B) te realiseren. Deze organi-

satie gaat mank, niet zozeer omdat in de logica van het vierkant een fundamen-
tele operatie als een implicatie van niet-A naar B onmogelijk is, maar omdat
deze organisatie leidt tot een overmoedig missionair optreden dat wel moet
vastlopen in de weerbarstigheid van de realiteit; want inderdaad, duris menti-
bus simul omnia abscidere impossibile esse non dubium est- het is ongetwijfeld zo
dat het onmogelijk is alles in utn keer uit onbuigzame geesten te verwijderen r24-
25· Een missieproject waarbij ervan uitgegaan wordt dat de missionaris met al
zijn weten en kunnen in staat is te bekeren, staat in wezen los van het geloof in
de waarheid en almacht van God, ook al wordt deze beleden, en kan niet anders
dan zich blindstaren op de weerbarstigheid van de realiteit.

'almachtigheid' 'kunnen handelen'
'waarheid' 'weten te handelen'

voltooien(d) / / faciliteren /
/ Gods voorzienigheid / / menselijke daadkracht /

A A             AB

.. A
-8 -A

/ niet menselijke daadkracht / / niet Gods voorzienigheid /
/ overlaten / / ontvankelijkheid /

'niet meer vergissen' 'weten'
'ontvankelijk worden voor innerlijk' 'geloven'

Schema 4.2 Semiotisch vierkant met de fundamentele operatie van het tnonct. De
operatie loop van A, via niet-A (operatie van het /geloven/), naar B (operatie van het
ifaciliteren/) en niet-B (operatie van het /overlaten/). Deze eindpositie impliceert een
uiteindelijke voltooiing als een realisatie van Gods heilsplan in de be- en geloofde
positie A  (uitgetekend in de stippellijn tussen niet-B  en A). De posities A en B vormen
de as van de transcendentie, de posities niet-B en niet-A de as van de immanentie. De
as niet-B en A geeft de as van de belofte aan en refereert naar de werkelijkheid (die
hoopvol is), de as niet-A en B die van de (weerbarstige) realiteit van de werkelijkheid.
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De geloofshouding van het discours breekt grenzen open door de juiste gren-
zen te stellen. Het discours stelt een ruimte in, die beperking van de menselijke
daadkracht aan het licht brengt en waar te'zien' is wat zich achter de op het eer-
ste oog weerbarstige realiteit in het verborgene afspeelt. De aanwezigheid van
de belofte overstemt de weerbarstigheid van de realiteit en vult het menselijk
handelen aan met een perspectief op de uiteindelijke voltooiing ervan door
God. Heel de realiteit toont zich dan als een genadegave die God in ons en zon-
der ons bewerkt.

5. DE INSTANTIE VAN DE ENUNCIATIE

Een tnonct veronderstelt een communicatieve handeling. De geleding van de
instantie van de enunciatie beschrijft de wereld waarin deze handeling plaats-
vindt en daarmee wordt ook de bestaansgrond van het enonce beschreven. In
die zin spreekt de analyse een vermoeden uit van de historische context van het
discours.

Gregorius schrijft met Ep. xi,56 een brief aan abt Mellitus met een boodschap
voor bisschop Augustinus. Dit discours herbergt een tweetal communicaties: de
brief zelf vormt een communicatie als correspondentie tussen Gregorius en
Mellitus; ook de inhoud van de brief aan Mellitus is bedoeld voor een conver-
satie tussen Mellitus en Augustinus, met Mellitus als woordvoerder van Grego-
rius. In de analyse van het tnonct is gebleken dat de beoogde dialoog tussen

Mellitus (in naam van Gregorius) en Augustinus de prioriteit heeft. Met causa
Anglorum - de kwestie van de Angelenri formuleert het discours de aanleiding
voor het ontstaan van de gemanifesteerde enunciatie. Het discours roept Mel-
litus op zich met de woorden die Gregorius schrijft tot Augustinus te richten,
cf. necesse est dicere, ut ipse in praesenti illis positus perpendat qualiter omnia
debeat dispensare - het is noodzakelijk te zeggen, zodat hij  (Augustinus) nauwkeu-
rig kan afivegen hoe hij, in zijn huidige omsmndigheden, alles behoort te regelen

04-36. Gregorius probeert Augustinus aan een oplossing voor het probleem
achter de kwestie van de Angelen te helpen, namelijk het falende of haperende
missieproject. In de analyse van het enonce is gebleken dat missioneren begre-

pen moet worden als een faciliteren van het proces van geloofsovergang; een
proces wat ultimo in het verborgene van de heilsgeschiedenis voltrokken wordt.
De inzet van de missionaris wordt gekenmerkt door een houding van geduld
en een vertrouwen op God.
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5.1 Inauguratie van de instantie van de enunciatie

Causa Anglorum - de kivestie van de Angelen 0 is een tekstuele verwijzing naar
de oorsprong van de gemanifesteerde enunciatie. Het is een aanwijzing dat een
bepaalde oorspronkelijke dynamiek van handelen verstoord werd door een
bepaald probleem wat aanleidinggaftot het stellen van'de kwestie van de Ange-
len'; het stellen van de kwestie kan als bron van de gemanifesteerde enunciatie
beschouwd worden. Dat betekent dat de gemanifesteerde enunciatie niet op
zichzelf staat maar deel uitmaakt van een bepaalde enunciatieve reeks. Het is
alsof met de gemanifesteerde enunciatieve handeling, een poging ondernomen
wordt de dynamiek van die enunciatieve reeks weer op gang te brengen. De
gemanifesteerde enunciatie kan dan ook beschreven worden als een streven
naar een hernieuwd /doen geloven/ in het oorspronkelijke /doen geloven/.
Daarmee is de vraag aan de orde wat de intentionaliteit van de enunciatieve
reeks is. De inhoud van de kwestie van de Angelen gaat in ieder geval tegen deze
intentionaliteit in. In de analyse van het tnonce is de suggestie gedaan dat de
werkelijkheid vis A vis het missieproject weerbarstiger bleek of leek dan ver-
wacht.

De vraag naar de intentionaliteit is de vraag naar de gerichtheid van de enun-
ciatieve reeks: Wat is met andere woorden het specifieke karakter van het heel
de reeks dragende /doen geloven/ van de instantie van de enunciataire? Het
voorstel is om de enunciatieve reeks te beschrijven als het ontstaan en uitkris-
talliseren van een missiebesef. Het beginpunt van de reeks is de affirmatie van
een bepaald geloof in de ware en almachtige God. Door de affirmatie wordt een
oppositie tussen 'gelovigen' en 'niet gelovigen' ingesteld en is een bepaalde
drang gegeven om het geloof te verspreiden. Dat is het moment waarop de'niet
gelovigen' als (mogelijke)'bekeerlingen' worden beschouwd. Als de enunciatai-
re een /geloven/ uitspreekt over dit /doen geloven/ door de enunciator, leidt dat
tot een door hem ingesteld /doen geloven/ van de bekeerlingen, of: het opstar-
ten van een missieproject. In die communicatieve situatie worden de'gelovigen'

geYnstalleerd als instantie van de enunciator, tegenover de'niet gelovigen' als de
bekleders van de instantie van de enunciataire. Binnen de instantie van de
enunciator zijn nog een'zendende enunciator', de behoeder van het weten van
het missiebesef, en een 'wervende enunciator' te onderscheiden. De'wervende
enunciator' is de instantie die de performantie van het missieproject uitvoert
en een /doen geloven/ van de'bekeerlingen' van de instantie van de enunciatai-
re concreet wil realiseren. Door het uitspreken van een eufore sanctie zal de
instantie van de enunciataire opgenomen worden in de instantie van de enun-
ciator.

Vooralsnog is daar geen sprake van en wordt de instantie van de enunciatai-
re bepaald als de leefwereld van de niet-christenen, het volk van de Angelen. De
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Angelen zijn als het object van het /doen geloven/ de bekeerlingen. In de refe-

renties aan de religiositeit van de Angelen wordt de instantie van de enuncia-
taire nader beschreven. Een leefwereld van vertrouwde tradities, van uiterlijk-
heden en offerfeesten; het is het domein van onwaarheid en valse goden, waar-
bij niet vergeten mag worden dat het hier gaat om door de focalisatie van de
enunciator gekleurde typeringen. De instantie van de enunciator is de leefwe-
reld van de christenen, debelijders van het geloof in de ware en almachtige God.
Een wereld waar broederschap heerst en kennis van de heilsgeschiedenis en
levenswijsheid gedeeld wordt. Het is de wereld waar het besef leeft dat het geloof
verspreid moet worden, en wordt, omdat het een heilshistorische impuls van de
geschiedenis is. Het is ook de wereld van het menselijk handelen; het zijn con-
crete mensen die de taak van het missioneren op zich nemen, met alle gevaren
van misinterpretaties, faalangst ofovermoedig optreden die aan menselijk han-
delen inherent zijn

stellen van de kwestie / doen weten / via Mellitus
geactualiseerd subject gerealiseerd subject

A                       A       B

-B -A

gevirtualiseerd subject gedetermineerd subject
gelovig besef van heilsplan twijfel bestrijden met hoop

Schema 4.3 Narmtiefparcours van de enunciator.

Binnen het proces van de inauguratie van de enunciatie kan het parcours van
de enunciator beschreven worden. Dit parcours beschrijft de ontwikkeling tot
aan het daadwerkelijke enonceren door het gerealiseerde subject van de enun-
ciatie (zie schema 4.3)· Uitgangspositie is het geloof als religieus besef van Gods
almacht en waarheid en daarmee van de dragende en behoedende kracht van
Gods heilsplan. De instantie van de enunciator wordt geactualiseerd door het
stellen van de kwestie van de Angelen. Deze kwestie zet het'lange nadenken en

besluiten' in gang, dat begrepen kan worden als het investeren van hoop en ver-
trouwen als tegenwicht tegen de door de gestelde kwestie geYmpliceerde twijfel.
Het gaat dan om de enunciator op de positie van het gedetermineerd subject.
Van een gerealiseerd subject tenslotte is sprake op het moment van de manifes-
tatie van het discours, namelijk het /doen weten/ van Gregorius via Mellitus.

Een soortgelijk parcours kan voor de bron-enunciator dn enunciataire
Augustinus beschreven worden. Dit parcours ontstaat (wordt gevirtualiseerd)
door de weerbarstige praktijk van het missioneren, het /doen geloven/ door
Augustinus van de Angelen, met de geynvesteerde waarde /niet zekerheid/. De

positie van actualisatie wordt bekleed door de dysfore sanctie van het /niet gelo-
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ven/ door de Angelen. Hierdoor ontstaat /twijfel/ of een /niet (meer) geloven/
in het /doen geloven/ van het / geloven/. Van een gedetermineerd subject is in
dit parcours sprake in de poging de twijfel te overwinnen: een (hernieuwd)
/doen geloven/ in het /doen geloven/ van het /geloven/, met als geinvesteerde
waarde /niet twij fel/. De realisatie manifesteert een hernieuwde /zekerheid/, wat
aanleiding geeft tot een hernieuwd /doen geloven/ (zie ook schema 4.4)·

BRON ENUNCIATIE GEMANIFESTEERDE ENUNCIATIE
waarde &

bron-enunciator enunciator enunciataire modale investeringen
twijfel zekerheid overwonnen twijfel /geduld/ &

/faciliteren/
weerbarstigheid hoop ontmaskerde /geleidelijkheid/ &

weerbarstigheid /vertrouwen/

Schema 4.4 Typering van het enunciatieve /doen geloven/ op het cognitieve viak (cf.
de reeks na 'twilfel') en het pragmatische vlak (cf de reeks na 'weerbarstigheid'lvan
de  werketijkheid]).

De gemanifesteerde enunciatie wordt gemodaliseerd als een correspondentie.
De kenmerkende temporele en spatiele afstand tussen de actanten van de cor-
respondentie, kleurt de junctie tussen beide. De correspondentie bewerkt een

gesuggereerde conjunctie tussen de actant Gregorius en de actant Mellitus. Met
de overdracht wordt een beoogde communicatieve handeling ingesteld, waar-
bij Mellitus optreedt als woordvoerder van Gregorius. De beoogde communi-
catieve handeling vormt een gedelegeerde dialoog tussen Mellitus en Augusti-
nus, die geinstalleerd wordt als representant voor een bedoelde dialoog tussen

Gregorius en Augustinus.
Van de actanten van de enunciatie geldt dat hoewel zij niet met elkaar

samenvallen, er wel sprake is van een bepaald syncretisme tussen de actanten

Gregorius en Mellitus op het moment dat Mellitus de rol van 'woordvoerder'
op zich neemt. Gregorius is van de actanten de hoogste in hierarchie. De aan-

duiding servus servorum Dei - dienaar van de dienaren Gods rl-2 heeft in die zin

iets verhullends. Hij is de opdrachtgevende instantie en beheert de nodige ken-
nis. De hierarchisch ondergeschikte positie van Mellitus wordt ook getekend
door de relatie van vader en zoon. De hierarchische relatie van ondergeschikt-
heid tussen Mellitus en Augustinus en tussen Gregorius en Augustinus (die blij-
kens het discours broeders van elkaar zijn, cf. fratrem nostrum - onze broeder
r6) is vooral functioneel van aard.

Deze functionaliteit klinkt ook door in de procedure van de mediatisatie.
Het stellen van de kwestie van de Angelen zet de actantiele geleding van de
modalisatie in beweging. De syncretische instantie van bron-enunciator en
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enunciataire Augustinus zet de geinstalleerde enunciator Gregorius aan tot
'nadenken en besluiten' en stelt in feite ook de'noodzaak' in van het overbren-

gen van de resultaten daarvan door Mellitus. Beide elementen samen vormen

de boodschap van het discours en daarmee het object wat in het tnonct met de
actant Augustinus verbonden wordt.

Binnen de kaders van de gemanifesteerde enunciatie erkent de instantie van
de enunciator in de actant Gods heilsplan een bron-enunciator. Gods heilsplan
immers is het uitgangspunt voor de argumentatie en de garantie van de over-
tuigingskracht van de instructies die samen het /doen geloven/ van de enunci-
ator Gregorius uitmaken. In die zin is de actant Gregorius, als verwoorder van

de argumentatie, de gedelegeerde enunciator van Gods heilsplan. Als degene die
de daaruit afgeleide instructies formuleert, is hij de enunciator. Als instantie van
de enunciatie installeert de actant Gregorius de actant Mellitus op de positie
van (zijn) gedelegeerde enunciator. Voor het tnonct betekent dit dat Gregorius
de destinator is, Mellitus zijn gedelegeerde destinator, Augustinus de positie van
destinataire bekleedt en dat de actant God de positie van meta-destinator
inneemt.

5.2 Mani»tatie van de instantie van de enunciatie

Met het totstandkomen van de inauguratie, zijn de actanten van de enunciatie
in de gerealiseerde communicatieve situatie geplaatst. In deze situatie is sprake
van het verbinden van de enunciataire met de boodschap van de enunciator. In
het gemanifesteerde discours wordt daarbij gebruik gemaakt van een gedele-

geerde, de abt Mellitus. In deze paragraaf wordt, door het in kaart brengen van
de enunciatieve manipulaties, beschreven welke strategieen het discours inzet
om het enunciatieve /doen geloven/ te bereiken.

Bij het bespreken van de enunciatieve manipulaties gaat het om de manie-

ren waarop het /doen geloven/ van de enunciatie door de actanten van de enun-
ciatie gerealiseerd wordt. Op grond van het gemanifesteerde enonct ligt het
voor de hand te veronderstellen dat op het enunciatieve /doen geloven/ van het
/geloven/ een dysfore sanctie is uitgesproken door de instantie van de enun-
ciataire. De bekeerlingen geloven niet of niet hard genoeg. De dysfore sanctie
heeft haar weerslag op de overtuigingskracht van het missiebesef en het is aan
de behoedende instantie, de zendende enunciator, met andere woorden het
thuisfront van de missionaris ter plaatse, een poging te doen het /geloven/ van
de missionaris met betrekking tot het /doen geloven/ van het /geloven/ te her-
stellen.
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'Gregorius'
(kenneren behoeder van (weerbarstige realiteit

de noodzaak tot missioneren) van causa Anglorum
Enunciator Anti-Enunciator

/ DOEN GELOVEN / /DOEN NIEr GELOVEN / / DOEN GELOVEN /

V                                      V4Enunciataire Anti-Enunciataire
'Mellitus'B 'Augustinus' 'Augustinus'

(twijfelend en bevestiging zoekend)

Schema 4.5 Weergave van de ingenomen enunciatieve posities en de te verwachten

(doorgetrokken pijl) communicatieve handeling. De pijl met stippellijn geeft de
enunciatieve manipulatie aan waarmee degemani»teerde enunciatie werd ingesteld
en die nog steeds werkzaam is.

Hoe menselijk de twijfel ook is, voor de intentionaliteit van de enunciatie is het
een potentieel gevaar. Een dysfore sanctie op het /doen geloven/ in het /gelo-
ven/ (omdat de resultaten uitblijven of tekortschieten, of omdat de concrete
realisatie van het enunciatieve /doen geloven/ niet uitvoerbaar blijkt) bedreigt
het hele missionaire project tot en met de vanzelfsprekendheid van het geloof
in God. Er staat iets wezenlijks op het spel en vandaar ook dat de instantie van
de (zendende) enunciator Gregorius in zijn rol als destinator aandringt bij zijn
gedelegeerde Mellitus, cf. necesse est dicere -het is noodzakelijk dat je (deze din-
gen) zegt 04. De gemanifesteerde destinataire Augustinus is en blijft in de ogen
van het discours deel uitmaken van de instantie van de enunciator (cf. fratrem
nostrum Augustinum episcopum - onze broeder, bisschop Augustinus r6 en de
parallellie tussen het'lange nadenken en besluiten' en'nauwkeurig afwegen en
ordenen'). De gemanifesteerde enunciatie is een poging het front te houden
waar het hoort, in het land van de bekeerlingen (cf. in praesenti illis positus -
(in) zijn huidige omsmndigheden 05)·

De bron-enunciator van de gemanifesteerde enunciatie is ten opzichte van
het /doen geloven/ van de geYnstalleerde enunciator Gregorius, een Anti-Enun-
ciator. Dat betekent dat naast het /doen geloven/ de enunciatieve manipulatie
ook een aspect van een /doen niet geloven/ moet instellen versus de overtui-
gingskracht van het /doen geloven/ van de Anti-Enunciator (zie schema 4.5)·
Vervolgens kan verondersteld worden dat de Enunciataire (Augustinus) in het
kader van de enunciatieve manipulatie zowel de rol van enunciataire als de rol
van anti-enunciataire zal vervullen.

Voordat er sprake kan zijn van een /doen geloven/ van Augustinus, moet er
evenwel een /geloven/ door Mellitus zijn uitgesproken. Alleen door het aanvaar-
den, overnemen en uitvoeren van de opdracht van Gregorius aan Mellitus, kan
de beoogde enunciatieve missie (het /doen geloven/ van Augustinus in de
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boodschap van Gregorius) uitgevoerd worden. Gregorius bekleedt in deze
enunciatieve manipulatie de positie van Enunciator, Mellitus die van Enuncia-
taire. Daarmee wordt meteen iets gezegd over de mogelijke enunciatieve rollen,
die respectievelijk op de as van het verhuld en expliciet /doen geloven/ en op de
as diffuus en openlijk /geloven/ te plaatsen zijn (zie schema 4.6).

De aanhef in rl-2 is een eerste enunciatieve manipulatie. Hier brengt de
enunciator onder woorden wie hij is en wie, in zijn ogen, de enunciataire is. Ab-
bati - abt en servits servorum Dei formuleren respectievelijk een expliciete er-
kenning van de instantie van deenunciataireen eenpositionering van deinstan-
tie van de enunciator. Impliciet verleidenfilio -zoon ( met de implicatie van Gre-
gorius als zorgzame en opvoedende'vader') en dilectissimo - meest dierbaar ge-
liefilede enunciataire tot een /doen vertrouwen/ van de enunciator. Het uitspre-
ken van de bezorgdheid (0-5) versterkt in zekere zin de met de aanhef ingestel-
de vertrouwensrelatie en bouwt de spanning op naar het moment van aankomst
bij Augustinus. De enunciatieve manipulatie is gericht op een /geloven/ in de op-
dracht om bij aankomst een boodschap aan Augustinus over te brengen. De ti-
tulatuur van Augustinus en het opvoeren van de ware en almachtige God, zijn
manipulatieve investeringen in de'zakelijke' opdracht een bepaalde boodschap
over te brengen. Ze functioneren als verleidingen die het /doen weten/ van de
opdracht versterken en geen andere conclusie dan een /doen kunnen/ toelaten.
Het is immers de ware en almachtige God die voor de aankomst garant staat (cf.
ook Deuste incolumem custodiat- moge God je in goedegezondheid bewarenr37)
en Mellitus met Augustinus in contact brengt. Na de erkenning van de relatie
tussen Mellitus en Gregorius kan hij het verzoek aan een broeder van Grego-
rius moeilijk weigeren. Bovendien is de boodschap de vrucht van het lange na-
denken van Gregorius, zonder welke Augustinus zich in praesenti illis positus -
in zijn huidige omsmndigheden 05 blijkbaar geen raad weet (cf. ook de medede-
ling  necesse est  dicere - het  is  noodzakelijk  dat  je  dit  zegt r34).

De manipulatieve strategie van Gregorius legt de nadruk op thymische
manipulaties van Mellitus. De modaliteit van het /doen vertrouwen/ voert de
boventoon, alsof uitvoering al min of meer vanzelfsprekend was. De thymische
manipulaties kunnen opgevat worden als sporen van het belang dat Gregorius
aan de kwestie hecht.

De gemanifesteerde instantie van de enunciatie is gericht op een beoogd /doen
geloven/ van Mellitus, en dat in naam van Gregorius, door Augustinus. De titu-
latuur van Augustinus reverentissimum  virum  fratrem  nostrum  (...)  episcopum
-de meest eerbiedwaardige man en onze  broeder  (...)  bisschop r6 tekent de rela-
tie tussen Gregorius en Augustinus. Het is een relatie van eerbied en respect,
broederschap en collegialiteit, in de zin van een gemeenschappelijke betrokken-
heid bij het dienen van de zaak van God (met Gregorius als servus servorum Dei

221



- dienaar van de dienaren Gods ri). De actant God speelt in die relatie ook op
een andere manier een belangrijke rol: als de instantie die bewerkt dat Grego-
rius via Mellitus met Augustinus in contact komt en als de uiteindelijke bron
voor de vruchten van het proces van het lange nadenken en besluiten van Gre-
gorius.

ENUNCIATOR ANTI-ENUNCIATOR ENUNCIATAIRE ANTI-ENUNCIATAIRE

expliciet expliciet openlijk openlijk
A    /doen geloven/ /doen niet geloven/ A /gelovent /niet geloven/

bepleiter bestrijder medestander opponent

AA     B    AA     B
T -B -A ¥ -B -A

¥
verleider twijfelbrenger sympathisant wantrouwige

verhuld 4 - verhuld ¥   dillitus 4  - diffuus
i doen geloven / /doen niet geloven/ /geloven/ /niet gelover/

Schema 4.6 Actantele rollen van de insmntie van de enunciator (links) en
enunciataire (rechts). In plaats van het /doen geloven/ kan het schema ook ingevuld
worden met de andere enunciatieve modaliteiten, /doen vertrouwen/, /doen weten/
en /doen kunnen/. De doorgetrokken pijlen tekenen het parcours van de enunciatieve
manipulatie tussen Gregorius en Mellitus, de pijlen met stippellijn die tussen Mellitus
(en Gregorius) en Augustinus.

Er is geen aanleiding om een vertrouwensbreuk tussen hem en Gregorius te ver-
onderstellen. Het discours manifesteert nergens sporen van of aanwijzingen
voor een dysfoor /wantrouwen/ als sanctie op een eerder /doen vertrouwen/.
Wel kan aangenomen worden dat door de invloed van de instantie van de anti-
enunciator sprake is van een bepaald ondermijnen van het /vertrouwen/. De
weerbarstigheid van de realiteit van het missioneren in den vreemde zou dan
aanleiding gegeven hebben tot een bepaald /niet vertrouwen/. Binnen de con-
text van een relatie van /vertrouwen/ zal de instantie van de enunciator een
impliciet /niet doen niet vertrouwen/ inzetten tegen het /niet vertrouwen/ van
de instantie van de enunciataire. Dit /niet doen niet vertrouwen/ is als het ware
in de andere enunciatieve strategieen geYnvesteerd.

Voor de overdracht van de vruchten van dit proces, manifesteert de enun-
ciatie de strategieen van een /doen weten/ en een /doen kunnen/. Het gaat dan
concreet om het /doen weten/ van het 'lange nadenken' als aanzet voor het
'nauwkeurig overwegen' en het /doen kunnen/ van het omzetten van de'beslui-
ten' van Gregorius in het'ordenen' van de situatie waar Augustinus zich in be-
vindt.

De strategieen manifesteren zich op een viertal momenten in het discours,
eerst als een tweetal instructies en vervolgens als een tweetal overwegingen. Als
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concrete maatregel om de'huidige situatie te ordenen' stelt de enunciator voor
de tempels bij geschiktheid om te bouwen tot christelijke kerken (cf. fana ido-
lorum destrui in eadem gente minime debeant, sed ipsa, quae in eis sunt, idola

destruantur. Aqua benedicta jiat, in eisdem fanis aspargatur, altaria construan-
tur, reliquiae ponantur - (dat) de tempels van de idolen van dat volk zo weinig
mogelijk verwoest moeten worden maar dat de beelden, die zich binnen bevinden,
verwoest moeten worden. Laat hij gezegend water nemen, er deze tempels mee
besprenkelen, er altaren bouwen (en) relikwieen plaatsen r8-ii). Na deze instruc-
tie wordt het te verwachten effect beschreven, wat tot het domein van de stra-
tegie van het /doen weten/ gerekend kan worden. Het effect zal zijn dat de ver-
trouwde plek de ruimte zal worden waar de vergissing van het hart opgegeven,
en de ware God erkend en vereerd wordt. Eenzelfde structuur is in de tweede
instructie te herkennen. Het veranderen van de offerpraktijk (het /doen kun-
nen/) levert andere'uiterlijke vorrnen' op, die ruimte bieden om ontvankelijk te
worden voor interioria gaudia - de innerlijke vreugden r24, een aspect van het
/doen weten/.

Het /doen weten/ van het te verwachten effect wordt onderbouwd door het
/doen weten/ van het gegeven nam duris mentibus simul omnia abscidere impos-
sibile esse non dubium est - het is ongetwijfeld zo dat het onmogelijk is alles in tun
keer uit onbuigzame geesten te verwuderen r24-25. Het discours laat weten dat
een 'hoogste doel' stap voor stap bereikt wordt. Bovendien, voert het discours
aan, heeft God in een vergelijkbare situatie op eenzelfde wijze gehandeld. Met
het ophalen van een centraal verhaal uit de heilsgeschiedenis, wordt de argu-
mentatie afgesloten.

De twee aangedragen argumenten bewerken een /doen geloven/ van de
enunciator als 'bepleiter' door de enunciataire in een rol van 'sympathisant'
(onder invloed van onder meer de'broederschap' tussen de actanten Gregori-
us en Augustinus). Met het /doen kunnen/ richt de enunciator zich in de rol van
'bepleiter', tot de enunciataire in de rol van 'medestander'. Het formuleren van
de te verwachten effecten van de twee instructies betekent een omweg in het
parcours van de enunciator; alsof het manipulatieve parcours van 'sympathi-
sant' naar 'medestander' niet als vanzelfsprekend verondersteld kon worden
door de instantie van de enunciator. De uitweidingen bewerken een /niet doen
niet geloven/ van de enunciator als'bepleiter' door de enunciataire in de rol van
'wantrouwige' en moet weerstand bieden tegen het /niet geloven/ onder invloed
van de weerbarstigheid van de realiteit van het missioneren. In die zin kan het
/doen weten/ van de effecten van de instructies wellicht beter beschreven wor-
den als manifestatie van een /doen vertrouwen/.

Het beoogde /doen geloven/ van Augustinus wordt gerealiseerd door het /gelo-
ven/ van Mellitus. Door deze eufore sanctie stelt Mellitus zich op als woordvoer-
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der van Gregorius en richt hij zich als'medestander' van Gregorius in de rol van
'bepleiter' tot Augustinus. Als Mellitus dan het woord voert, worden de mani-
pulatieve strategieen van de beoogde enunciatie gerealiseerd. Alle door Grego-
rius beklede enunciatieve rollen worden via het brandpunt van de vaste positie
van Mellitus als'bepleiter'binnen de beoogde enunciatie ingesteld. Dit betekent
dat Augustinus als de bekleder van de instantie van de enunciataire, los van de
door de manipulaties voorziene rollen, in de communicatieve handeling tussen
Mellitus en Augustinus tot de rol van'medestander' gedwongen wordt. Daar-
mee wordt hij door de merkwaardige vorm van de enunciatie, waar gebruik van
gemaakt wordt van het zenden van de boodschap via een boodschapper, gepre-
disponeerd tot een eufore sanctie van het /geloven/.

5.3 Projectie van de realisatie van de enunciatie

De realisatie van de enunciatie wordt gemanifesteerd op het moment dat
Augustinus een eufore sanctie uitspreekt over het /doen geloven/ door Mellitus
in naam van Gregorius. Dit zalleiden tot een hernieuwd /doen geloven/ van het
/geloven/, i.c. tot een missieproject waarbij de aanwijzingen en inzichten van
Gregorius in praktijk worden omgezet.

De gemanifesteerde enunciatie kan dan ook begrepen worden als een poging
om de logische ontvouwing van de enunciatieve reeks weer op gang te brengen.
Ca usa Anglorum - de kwestie van de Angelen r7 zorgde voor een hapering, toen
het missieproject strandde op de weerbarstigheid van de realiteit. Uit de
beschrijving van de enunciatieve manipulaties kan opgemaakt worden, dat het
stranden neerkwam op een'niet zien' van wat God in het verborgene en buiten
de mens om deed en liet gebeuren, alsof een missionaris eigenhandig een beke-
ring kan bewerken. De enunciatieve manipulaties brengen de context van het
missieproject in herinnering. Het missioneren is een immanente concretisering
van de geloofsverandering die in de heilsgeschiedenis voorzien is. Zo bezien
krijgt het missieproject de ruimte om deze faciliterende functie te vervullen.
Deze ruimte ontstaat als de weerbarstigheid van de realiteit opengebroken
wordt door het perspectief van de dimensie van de hoop.

Het gaat in het discours niet zozeer om het formuleren van een missiepro-
ject, maar om een in herinnering brengen van de oorspronkelijke duiding van
het /doen geloven/ van het /geloven/. In die zin functioneert de gemanifesteer-
de enunciatie als een herbevestiging of stimulans voor een herstart. Het (altijd
al) beoogde /doen geloven/ van het /geloven/ zal na de te verwachten eufore
sanctie van Augustinus op de boodschap van de enunciatie, succesvol verlopen.
De gemanifesteerde enunciatie doet immers de belofte dat er sprake zal zijn van
een /geloven/ door de Angelen als in het missieproject het /doen geloven/ geac-
tualiseerd wordt als een 'faciliteren' van de geloofsverandering. Dat impliceert
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dat het missieproject niet eens om een expliciete geloofsverandering vraagt. Het
gaat immers om het herstellen van de heilshistorische ruimte van het missie-
project. Als die weer in het vizier van de missionaris opgenomen is, hOeft ook
niet alles in een keer.
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v. Hetproject van een semiotiek van het verleden.
Afronding en conclusies van het onderzoek

I'implebatque actu quidquid sermone docebat , fragment van het grafschrift 1
van Gregorius*-1

Het is tijd om de balans op te maken en de onderzoeksvragen te beantwoorden
die in het eerste hoofdstuk gesteld zijn. De derde en laatste paragraaf van dit
hoofdstuk zal zich richten op de relevantie van een semiotische analyse van his-
torische bronnen voor de geschiedwetenschap en de mogelijkheden van een
semiotiek van het verleden. Eerst zal de analyse van de semiotiek van het verle-
den afgerond moeten worden. Er dient immers nog een semiotisch antwoord
op de in hoofdstuk I gestelde historische kwestie gegeven te worden. De analy-
ses van Ep. xi,37 en Ep. xi,56, in respectievelijk het derde en het vierde hoofd-
stuk, hebben weliswaar de betekenisvormgeving in beide discoursen beschre-

ven, maar deze zijn nog niet vergeleken met de gegevens en argumentatie in de
historische reconstructie van Markus. Dat gebeurt in de eerste twee paragrafen
van dit slothoofdstuk.

1. SEMIOTIEK EN CONTEXTUALISATIE

De historische kwestie, de ontdekking van de tegenstelling tussen de instructies
in Ep. xi,37 en Ep. xi,56, is door Markus in een tweetal artikelen aan de orde
gesteld: na de ontdekking van de tegenstelling in 1963 volgde in 1970 de uitwer-
king ervan (zie paragraaf 1.1, subparagraaf i). In een monografie uit 1997 komen
de missie-instructies wederom ter sprake (in paragraaf 1.1. ii). Vanuit een ander
perspectief, Markus richt zich in zijn boek op Gregorius de Grote als histori-
sche actor in zijn tijd, herhaalt hij daar (op een enkel detail na) zijn lezing van
de bronnen. De keuze om Markus' monografie bij dit onderzoek te betrekken

is ingegeven door de recente ontwikkelingen in de geschiedschrijving over Gre-
gorius de Grote. Het moderne onderzoek probeert niet alleen recht te doen aan

de kwaliteiten van Gregorius als consul Dei maar ook aan zijn vernieuwende
inbreng in de theologie en zijn blijvende invloed op de spiritualiteit. Het onder-

* 'Hij vervulde in zijn daden wat hij leerde in zijn woorden'. Geciteerd in R.A. Markus, Gregory
the Great, viii.
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zoek probeert daarnaast recht te doen aan de specifieke context waarin Grego-
rius de Grote leefde. Daarmee wordt een brug geslagen tussen de Gregorius van
de actio in de kerkgeschiedenis en de Gregorius van de contemplatio in de theo-

logie of de geschiedenis van de spiritualiteit. Markus geldt als een van de eer-
sten die Gregorius in een'Gesamtdarstellung' portretteert:

1.1 Contextualisatie van de niissie-instructies

Goede geschiedschrijving begint vaak met het uitspreken van een vermoeden
van de oorzaak en betekenis van een ontdekking.2 De ontdekking van de tegen-
spraak tussen everte - vernietig in Ep. Xi,37 en destrui mini,tie - zo weinig moge-
lijk verwoesten in Ep. Xi,56 neemt de tekst van de bronnen serieus (ook in de zin
van 'letterlijk'). Markus stond voor de taak zijn ontdekking te verklaren en te
plaatsen in een zinvolle, de verklaring onderbouwende, historische context. De
vraag is hoe hij dat doet. Dait hij tot een reconstructie komt, heeft alles van doen
met waar het in de geschiedenis om gaat: vragen stellen waarvan de antwoor-
den bijdragen tot een beter begrip van het verleden.

1. DE ONTDEKKING VAN DE KOERSWI JZIGING. R.A. MARKUS IN 1970
Al in de eerste maanden van zijn pontificaat schrijft Gregorius de Grote brie-
ven die getuigen van zijn belangstelling voor en bemoeienis met missionaire
activiteiten.3 Essentieel voor de beproefde aanpak is de uitdrukkelijke onder-
steunende rol van de plaatselijke autoriteiten en hun machtsmiddelen. Het
mosterdzaadje van het geloof werd in de toenmalige praktijk blijkbaar ook wel
eens met harde hand tot ontkiemen gebracht. Zo stelde Gregorius de Grote de
lokale autoriteiten in Sardinie voor om koppige heidenen met zweepslagen tot
geloof te brengen, althans als het slaven betrof.4 Markus gaat ervan uit dat Gre-
gorius de missie van Kent in de lijn van deze praktijk benaderde, ook al omdat
het hem aan specifieke kennis van de situatie ter plaatse ontbrak. In dat geval
zou Gregorius Ep. xi,39 van 22 juni 601 anders geformuleerd hebben: de daar
voorgestelde diocesane indeling van Engeland was gebaseerd op een toen al niet
meer bestaande administratieve indeling uit de Romeinse tijd.5 Uit Ep. viii,29
van juli 598 blijkt dat de missie meteen succes had: de doop van 10.000 Ange-

i. Cf. Katharina Greschat, Die Moralia in Iob, 4-9 (citaat op p. 8).
1 Hier:'It might be worth studying Gregory's missionary policies with a view to discover how
momentous a departure from normal custom these instructions I in Ep. xi,56 1 represent. Was the
revised policy framed in view of the absence of effective royal backing,' in: R.A. Markus,'The
chronology' 23ni. De uitwerking in R.A. Markus,'Gregory'.
3. R.A. Markus, 'Gregory', 30.
+ R.A. Markus, 'Gregon'13iv voor eerdere voorbeelden van missieactiviteiten en een verwijzing
naar Conder meer)  Ep. ix, 204. Voor een typering van de strategie zie o.c. 34·
5- R.A. Markus, 'Gregory', 33·
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len met kerstmis 597 toont aan dat Augustinus de koning en een aanzienlijk deel
van het volk voor het christendom heeft kunnen winnen.6 Daarom, aldus Mar-
kus, is de tegenstelling tussen de instructie in Ep. xi, 7 aan koning Aethelberht
en de opdracht in Ep. xi,56 zo opvallend. Hij heeft het over een bewust herroe-
pen van de instructies aan Aethelberht.7 Dat de laatstgenoemdebrief tot Augus-
tinus gericht is, doet niets af aan de fundamentele koerswijziging in de aanpak
van het missieproject in Kent.8 De oorzaak voor de koerswijziging heeft alles
van doen met de rapportage over de voortgang van de missie in Kent door Lau-
rentius en Peter in het voorjaar van 601. Gregorius moet toen op de hoogte

gebracht zijn van wat Markus via de eerbiedwaardige Beda wist, namelijk dat
er sprake was van een actieve heidense oppositie en dus van een kloof tussen de

vooronderstellingen en de realiteit van de missie.9 Het zet Gregorius de Grote
aan het denken en hij realiseert zich na verloop van tijd dat zijn instructies de
missie eerder hinderen dan bevorderen.

Markus schildert een verleden dat in een stroomversnelling raakt:'We need
only visualize the Pope in June 601, up to now almost entirely ignorant of con-
ditions in Britain, receiving Augustine's messengers in Rome. Overjoyed by
their reports of his success, he despatches a further band of missionaries under
Abbot Mellitus's command. At the same time, he has heard about the slow
headway the mission is making in England; perhaps the king has not put his
weight behind its work as much as a king should?'10 Markus beschrijft de gedre-
venheid en roept Beda op als getuige voor de haast waarmee Gregorius probeert
het missieproject te versterken (cf. het nec mora - zonder dralen in HE i,27). De
groep onder leiding van Mellitus vertrekt binnen enkele weken, met medene-
ming van een pakket aanbevelingsbrieven en instructies, allen gedateerd op 22
juni 601.11 Wat die instructies betreft: Gregorius doet, geheel conform de staan-
de praktijk, een dringend beroep op de steun van koningin Bertha (in Ep. xi,35)
en koning Aethelberht (Ep. xi,37)· Ook de geweldsinstructie aan de koning past

6. R.A. Markus,'The chronology', 24 waar de doop van Aethelberht verondersteld wordt op
grond van de observatie dat'there was nothing unusual about a barbarian king leading his
people to the font: Ep. xi,36, waarin het gaat over de vele wonderen die in naam van Augustinus
verricht zijn, kan ook nog in de context van een succesvol begin van de missie gelezen worden.
Cf. R.A. Markus,'Gregory', 33
7.'The letter to Mellitus taken as a whole reads like a clear and deliberate countermanding of the
instructions to Aethelberht' in: R.A. Markus, 'Gregoryl.34 Markus spreekt over de brieven in
termen van beleid ('policy') en strategie. Cf. ook o.c. 37 'Here I Ep. xi,56] was a real turning point
in the development o f papal missionary strategy'.
8. Markus is hier stellig: 'The difference in recipients will not account for the discrepancy
between the policies laid down in the two letters' in: R.A. Markus,'Gregory', 34·
9. R.A. Markus,'1'he chronology; 23 met verwijzingen naar HE i,25, HE ii,3 en ii,5-6.
10. R.A. Markus, 'Gregory'. 35·
11. R.A. Markus,'Gregory',33v over de verschillende brieven; o.c 35v wijst op de sfeer van haast
die rond het vertrek van Mellitus hangt.
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binnen het bekende patroon. Uit Ep. xi,39 (over de diocesane indeling) kan
worden opgemaakt dat de impact van de informatie uit Kent op 22 juni bij Gre-
gorius nog niet was doorgedrongen. De betrokkenheid van Gregorius is met het
instrueren en bevoorraden van de versterkingen niet voorbij. Markus wijst op
post discessum congregationis nostrae  (...)  diu  mecum de causa Anglorum  cogi-
tans tmcmvi - na het vertrek van onze medebroeders Ide groep onder leiding van
Mellitus]  ( . . . ) heb ik na lang overpeinzen aangaande de kwestie van de Angelen
uitgewerkt ri.7-8 in Ep. xi,56. Je ziet Gregorius bijna ijsberen in de gangen van,
laten we zeggen, het paleis van Lateranen en hoe hij, misschien wel in de prach-
tige kloostergang, zich op of vlak voor 18 juli 601 ineens realiseert dat en waar-
om het anders moet.12 De nieuwe instructie in Ep. xi,56 wijkt af van het beproef-
de patroon en de op accommodatie gerichte strategie van Ep. xi,56 is beter

geschikt voor een situatie waarin sprake is van een sterke heidense oppositie.
Niemand zal Gregorius de Grote verwijten dat hij onder de tijdsdruk van het

nec mora - zonder dralen (in HE i,27) in eerste instantie in lijn met het beproef-
de patroon reageerde. In tweede instantie kwam hij met een doorbraak. De per
ijlbode naar Mellitus verstuurde nieuwe instructies wezen de weg voor de toe-
komst.13 Wat de brieven verbindt is, de aandacht voor de effectiviteit van de aan-
pak. Het doel, de kerstening van de Angelen, staat niet ter discussie. De zorg van
de brieven is dat het middel realistisch is en niet zal falen.

ii. GREGORIUS DE GROTE EN ZI IN WERELD. R.A. MARKUS IN 1997
In 1997 publiceert Robert A. Markus een monografie over Gregorius de Grote.
De uitgever typeert Gregory the Great and his world als de eerste volledige stu-
die naar Gregorius de Grote sinds het standaardwerk van R Homes Dudden uit
1905·14 Markus zelf noemt in zijn voorwoord Homes Dudden ook. Diens stu-
die is nog steeds waardevol, zo stelt hij, en op onderdelen zelfs meer dan dat,
maar verdient een aanvulling. Markus wil de vruchten plukken van het histo-
risch onderzoek na het verschijnen van Homes Duddens studie en hij kiest stel-
ling: het is zijn overtuiging dat'to understand Gregory we need to see him as
belonging to two worlds at once, or rather as a Grenzgestalt between them: the
world of Ambrose, Augustine, John Cassian and their contemporaries, and the
world of his medieval successors:15 Hij wil de lezer een indruk geven van hoe

11 Bij Markus valt over een ijsberende paus en het paleis van Lateranen overigens niets te lezen.
Cruciaal in zijn reconstructie is de terechte, en ook voor het bovenstaande geldende, vaststelling
'we can only conjecture this' in: R.A. Markus,'Gregory', 36.
13· R,A. Markus,'Gregory', 37·
,+ R.A. Markus, Gregory the Great, (ongenummerde pagina) i. F. Homes Dudden, Gregory the
Great (Vol. i, ii).
15· R.A. Markus, Gregory the Great, xii waar Markus zijn perspectief presenteert als de vrucht van
vele jaren studie naar de geschiedenis van het christendom in de *Ide tot en met 6de eeuw. In o.c.
xii, noot 6 staat een verwijzing naar Erich Casper aan wie Markus de term Grenzgestalt ontleent.
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Gregorius dacht over de verschillende interessevelden, zij het gekozen of door
de omstandigheden afgedwongen, en portretteert Gregorius in zijn natuurlijke
omgeving of, zoals Markus schrijft,'in zijn wereldi Dan gaat het niet alleen over
de 6de-eeuwse wereld waarin hij leefde maar ook over de wereld van zijn ver-

16beelding, percepties, voorstellingen en ideeen.
Voor Gregorius maakte de kerk (een vanzelfsprekend) deel uit van het Ro-

meinse Rijk. Binnen die realiteit was hij ook in staat om de strikte beperkingen
van de ideologie van het imperium te doorbreken. Dat uit zich in een moreel be-
wustzijn, dat gevoed werd door de voor hem typerende mengeling van reflectie
en doen:7 Zijn eschatologische bewustzijn en zijn theologische overtuiging dat
het christendom er cunctis mundi partibus - voor alle delen van de wereld was,

gaven hem zicht op nieuwe perspectieven op de werkelijkheid van de wereld en
de taken van de kerk.18 De missie naar de uitersten van de wereld hoorde daar
bij.

Markus beschrijft de geschiedenis van de missie naar Kent langs bekende lij-
nen, zij het in een ruimere historische context:9 Hij noemt de beoogde steun
van de Frankische vorsten en bisschoppen voor de missie die in 596 onder lei-
ding van Augustinus van start ging en herhaalt het argument van de gebrekki-
ge kennis van de missionarissen over de lokale omstandigheden. De rapporta-
ge van Laurentius en Peter luidt de tweede fase in van het missieproject en in
dat verband komen ook de twee missie-instructies ter sprake. Markus gaat
ervan uit dat Gregorius de Grote de positie van koning Aethelberht in eerste
instantie verkeerd inschatte. Hij weet het gebrek aan voortgang van de missie
aan het ontbreken van voldoende koninklijke steun. Ep. xi,37 legt daar de
nadruk op: met Constantijn als rolmodel wordt Aethelberht dringend opgeroe-
pen de verspreiding van het christendom te bevorderen door de kerstening af
te dwingen, de nieuwe godsdienst te bevoordelen en door het goede voorbeeld
te geven:° Beda maakt duidelijk dat de koning niet anders kon dan voorzich-

16. R.A. Markus, Gregory the Great, xi.
17· R.A. Markus, Gregory the Great, 204'The novelty of his pontificate was not any re-orientation
of interest or policy; "what was new was the persistence and moral fervour of the voice': What
was unprecedented about Gregory's pontificate was the deeply pondered conception of the
pastoral ministry which infused it' (het citaat is van I.M. Wallace-Hadrill, The Frankish Church,
118).
18. R.A. Markus, Gregory the Great, 186v en 204v. Het naderende Einde maakte de noodzaak tot
handelen alleen maar urgent. Het handelen betrof eerst en vooral de pastorale zorg voor de
zielen en'the Church's growth was only a part, or consequence, of this overriding obligation.
And this is just the point: Gregory saw no division between pastoral and missionary activity',
Citaat O.C. 187.
iF En wei in hoofdstuk 11 getiteld '/n cunctis mundipartibus the far West' in een paragraaf over
de Franken en de Engelse kerk, na paragrafen over de Visigothen en de Frankische kerk en
koninkrijken. R.A. Markus, Gregory the Great, 163-187 (de Engelse missie vanaf pagina 177)
20. R.A. Markus, Gregory the Great, 182.
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tig opereren.21 Een nadere reflectie door Gregorius de Grote leidde tot de fun-
damentele koerswijziging van Ep. xi,56.22 De koerswijziging illustreert het rea-
lisme dat Gregorius binnen de denkkaders van zijn tijd kon ontwikkelen en
m6est ontwikkelen, want de tijd was kort.23 Dat hij zijn blik westwaarts richt,
getuigt van een politiek realisme dat de ideologische denkkaders van het impe-
rium doorbreekt.24 In deze omstandigheden weegt Gregorius de Grote de situ-
atie in Kent en erkent dat zijn oude overtuigingen niet bij de nieuwe realiteiten

passen. Na lang overpeinzen formuleert hij een nieuwe strategie die w61 doel-
treffend en effectief zal zijn.25 Als hij het over de koerswijzing heeft, oppert Mar-
kus terloops de mogelijkheid dat Gregorius na het vertrek van Mellitus op
andere gedachten kwam omdat hij nadere gesprekken voerde met leden van de
groep van Laurentius en Peter die in Rome waren achtergebleven.26 Een ander

opmerkelijk detail is in een voetnoot te vinden. Markus heeft het dan over Ep.
Xi,37 en over zijn overtuiging dat de tekst van de brief ervan uitgaat dat de
koning gedoopt is. In de noot refereert hij naar zijn eerdere discussie met Brech-
ter en schrijft dat hij, Markus dus, niet langer overtuigd is dat Aethelberht in 601
gedoopt is.27 De ontdekking van de tegenstelling tussen de twee missie-instruc-
ties van Gregorius de Grote blijft een feit.

iii.  S P O R E N   VA N D E I N T E N T I E

Het onderzoek van Robert A. Markus naar de twee missie-instructies is in feite
een spin-o# Markus doet zijn ontdekking binnen de kaders van een reconstruc-
tie van de chronologie van de Engelse missie.28 In het artikel bekritiseert hij een

21. R.A. Markus, Gregory the Great, 183 met een verwijzing naar HE i,26 waar Beda de
onmogelijke positie van Aethelberht schetst en HE ii,5-6 over de heidense reactie na de dood van
Aethelberht, toen bleek hoe zeer het christendom van de steun van het hof afhankelijk was.
a R.AMarkus, Gregory the Great, 183v.
4 R.A. Markus, Gregory the Great, 54 waar, in  het perspectief van het eschatologische bewustzijn
van Gregorius, de missie van Engeland gezien wordt als iets wat hij als'unfinished business'
beschouwde.
24- R.A. Markus, Gregory the Great, 163v. Het idee van een rijk waar de barbaarse naties, hetzij
binnen de (herstelde) grenzen of in federatief verband daar buiten, deel van uit maakten, was een
ideologische fictie geworden. Gregorius (overigens net als de Byzantijnen) 'could show a realism
at variance with the fiction' en kon de barbaarse volkeren als autonome politieke eenheden
beschouwen; dankzij zijn eschatologisch gevoede pastorale ijver richtte zijn aandacht zich ook op
de volkeren aan de rand van de Romeinse wereld.
25· R.A. Markus, Gregory the Great, 184 waar hij ook wijst op Ep. xi,56a, de Libellus Responsionum
(cf. HE i,27):'In his answers Gregory rejects a literal and legalistic interpretation of the Old
Testament sexual taboos in favour of a more liberal, spiritual, interpretation. They show a degree

of good sense and humanity (...).'
26. R.A. Markus, Gregory the Great, 183.

27. R.A. Markus, Gregory the Great, 182n79 'I am not now, however, convinced that the king was

actually baptized: he may, like Constantine, have identified himself with Christianity but
deferred his baptism'.
28. R.A. Markus,'The chronology'.
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studie van Dom Suso Brechter die het relaas van Beda op basis van een onder-
zoek naar de Romeinse bronnen (het Registrum Epistularum van Gregorius de
Grote) bekritiseert.29 Markus formuleert in zijn artikel een reactie waarin hij
zich keert tegen de aanval op de betrouwbaarheid van de eerbiedwaardige Beda.
Deze in de vraagstelling vastgelegde invalshoek, vormt de intentie van de door
Markus vervaardigde contextualisatie. Hij geeft tegenargumenten en wijst op
inconsequenties in de argumentatie van Brechter. Bijvoorbeeld als het gaat over
de doop van Aethelberht. Een duidelijk spoor van de intentie is ook de conclu-
sie van Markus dat de aanval van Brechter op Beda's reputatie als verax histori-
cus is afgewend.30

In de tweede contextualisatie kiest Markus voor een andere en ruimere
invalshoek en portretteert hij Gregorius de Grote als een Grenzgestalt in zijn
6de-eeuwse wereld. De titel van de monografie spreekt boekdelen: Gregory the
Great and his world. De intentie van deze contextualisatie wil op het spoor
komen van de inbreng en betrokkenheid van Gregorius de Grote als historische
actor op het toneel van zijn tijd. Het gaat met andere woorden om de (eventu-
ele) fricties in een bepaalde historische gegevenheid die duiden op een specifie-
ke historische eigenheid (die zich tot elkaar verhouden als respectievelijk'con-
text' en 'tekst').

Ook binnen het kader van zijn monografie houdt Markus vast aan de door
hem ontwikkelde these over de missie-instructies. Vergeleken met Ep. xi,37 is in
Ep. xi,56 sprake van een koerswijziging. In de zomer van 601 formuleert Grego-
rius de Grote op basis van de rapportage van Laurentius en Peter een nieuwe
missiestrategie. Deze strategie beoogt beter rekenschap te geven aan de heiden-
se oppositie waar de missie mee te kampen had.

1.2 Semiotische duiding van de contextualisatie

Een contextualisatie is, zoals gezegd, het product van een intentie. In de vorige
paragraaf is de intentie van een tweetal contextualisaties van Robert A. Markus
nader verkend. In zijn algemeenheid geldt dat de intentie zoekt naar zekere

gegevens en een overtuigende argumentatiestructuur om het gelijk van de
vraagstelling van het historisch onderzoek te bevestigen. In die zin draagt de
intentie de contextualisatie. Daarmee lijkt de contextualisatie het doel van de
geschiedschrijving te zijn.

De partijdigheid van de intentie van de contextualisatie maakt de intentie
nog niet bevooroordeeld. In die zin fungeert de eis van consistentie, die aan een
contextualisatie gesteld wordt, als een tegenwicht van de intentie waardoor feit

IF Het gaat om S. Brechter, Die Quellen. Zie ook hierboven hoofdstuk L paragraaf 3.1.
30. R.A. Markus;The chronology', 28 en R.A. Markus,'Gregory; 28v.
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en fictie (in de technische zin van het woord) met elkaar in evenwicht gebracht
worden. Een contextualisatie moet als zodanig herkenbaar zijn, in overeen-

stemming met de feiten, i.c. passen bij het bestaande beeld van de geschiedenis
of minstens voorstelbaar zijn als een beeld van de geschiedenis. En dan komt
het aan op de vakbekwaamheid en overtuigingskracht of genialiteit van de his-
toricus. Bovendien, als de geschiedenis de intentie geen gelijk geeft, zal de his-
toricus zich verplicht voelen een andere vraag te stellen. En als de geschiedenis
de intentie w61 tegemoet komt ook, want ieder antwoord roept nieuwe vragen

op. Daarom reageerde Markus op Brechter. Historici hebben niet alleen het
laatste woord, ze zullen ook altijd weer het eerste nemen. Dit wijst erop dat op
het niveau van het project van de geschiedwetenschap, de contextualisatie uit-
eindelijk niet meer is dan een middel tot een doel: een beter begrip van het ver-
leden. Overigens, de intentie behoort tot het domein van de historicus. Het
betreft diens vraagstelling en inhoudelijke en methodologische keuzes, op basis

waarvan hij zich richt tot het object van onderzoek. De semiotische intentiona-
liteit echter is de intentionaliteit van het semiotisch object, dat door de analy-
sant in kaart gebracht wordt.

Een contextualisatie valt niet samen met de historische ruimte. Veeleer is de
contextualisatie een bepaalde historiografische representatie (als reconstructie)
van het verleden in de historische ruimte. Waarmee alleen maar recht gedaan
wordt aan waar het in de geschiedenis om gaat: vragen stellen en goede geschie-
denis schrijven. Een voor de hand liggende leeservaring is dat elke contextuali-
satie, mits voorzien van voldoende en juiste noten en literatuurverwijzingen, zal
overtuigen totdat het zojuist door de lezer erkende historisch inzicht in een an-
der artikel of boek zal worden tegengesproken. De hoop van de lezer is, en een
schrijver van geschiedenis zal die delen, dat alle inspanning uiteindelijk tot een
scherper beeld van Gregorius de Grote en een helderder zicht op zijn tijd zallei-
den.

Tegen deachtergrond van de trend in het moderneGregorius-onderzoekvalt
het verschil op tussen de twee hierboven besproken contextualisaties van Mar-
kus. Vergeleken met deartikelen, verschuift in de monografiede historische aan-
dacht als het ware van detijdbalk naarde tijdgeest. Het lijkt alsofhet verklarings-
model kantelt: de horizontale voor-na relatie op de tijdbalk wordt vervangen
door een verticaal georienteerd complex van de tijdgeest, waarbij de historische
aandacht zich richt op de frictie die tussen een bepaalde historische gegevenheid
(de historische context) en de specifieke historische eigenheid van de historische
actor gemeten kan worden. De historische gegevenheid is als het decor voor het
toneel van de specifieke historische eigenheid, waarbinnen een domein van de
conventies en een domein van de persoonlijke overtuigingen te onderscheiden
zijn. Met het kantelen ontstaat een nieuw gezichtsveld en in het kielzog daarvan
ruimte voor nieuwe vragen, nieuwe inzichten (en dito blinde vlekken).
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De frictie tussen gegevenheid en eigenheid betreft een ontwikkeling'in de
tijd': het gaat om het verleden en de gebeurtenissen die zich toen voltrokken
hebben. Het concept van de frictie komt overeen met de achroniciteit van de
semiotische analyse: het proces van betekenisvormgeving is een achrone voor-
stelling van een diachroon gebeuren. De analyse geeft een logische representa-
tie van een gebeuren in de tijd, dat evenwel niet zonder meer op een specifiek
moment op de tijdbalk geplaatst kan worden (maar waarover vanuit de analy-
se wel voorstellen gedaan kunnen worden).

Het in kaart brengen van de historische relatie tussen een bepaalde gegeven-
heid en een specifieke eigenheid doet denken aan de verhouding tussen de vorm
(gegevenheid) en de inhoud (eigenheid). De associaties met langue of beteke-
naar en met parole of betekende, liggen dan voor de hand en roepen het beeld
op van het teken. Alsof de geschiedenis Gregorius de Grote als 'teken' be-
schouwt. Welnu, de semiotiek beschouwt Gregorius als een teken, net als meer
bepaald zijn brieven die als discours meer zijn dan zijn brieven. Het discours is
een representant van de natuurlijke wereld en de leeshypothese formuleert een
voorstel of representatie van de betekenis van het discours voor de natuurlijke
wereld waar het een enunciatieve ontkoppeling van is.

1.3 Nadere verkenning van de historische ruimte

Robert A. Markus heeft net als Gregorius de Grote zijn sporen in de geschiede-

nis nagelaten. Hij wordt gelezen en geciteerd. Zijn werk is belangrijk en de resul-
taten van zijn onderzoek zijn gemeengoed geworden. Een van de historische
vanzelfsprekendheden waar Markus voor tekent is de inhoudelijke tegenstel-
ling tussen Ep. xi,37 en Ep. xi,56. In de volgende paragraaf zal, in discussie met
Markus en op basis van de analyses, de semiotische lezing van de missie-
instructies hernomen en afgerond worden. In deze paragraaf wordt de semio-
tische lezing van de contextualisatie afgesloten met de vaststelling dat Markus
niet de enige historicus is voor wie de geschiedenis van Gregorius de Grote het
onderzoeksobject vormt. Eenmaal door deze open deur heen, biedt een nadere
verkenning van de historiografie over Gregorius de Grote en de missie-instruc-
ties de mogelijkheid de contextualisatie van Markus als gepositioneerd in een
veel grotere historische ruimte te beschouwen. Als uitgangspunt voor deze
nadere verkenning van de historische ruimte, is gekozen voor een artikel van de
Franse historicus Bruno Judic. Het artikel verscheen in een bundel met de on-
dertitel Entre Antiquitt et Moyen Age. De titel herinnert aan de overgang waar-
van Markus Gregorius de Grote als een sleutelfiguur beschouwt. Het artikel van
Judic heeft de twee missie-instructies als onderwerp en zoekt, tegen de achter-
grond van de historische gegevenheden, naar de historische eigenheid van Gre-
gorius de Grote.31 Wat de twee missie-instructies betreft, formuleert hij een
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ander voorstel dan Markus. In de eerste subparagraaf wordt Judic's contextua-
lisatie nader voorgesteld. In de tweede en derde subparagraaf wordt de histori-
sche ruimte rondom deze contextualisatie verkend, om na te gaan wat het effect
is als de gegevens waar Markus zijn lezing van de missie-instructies mee onder-
bouwt, op een andere manier in de historische ruimte gepositioneerd worden.

1. DE MISSIE-INSTRUCTIES ALS ALLEGORIE

In het artikel van Bruno Judic neemt Ep. xi,56 van de twee missie-instructies de
belangrijkste plaats is. Het probleem waar Ep. xi,56 de geschiedenis voor stelt
wordt duidelijk als de brief naast Ep. xi,37 gelezen wordt. De twee brieven ver-
woorden elk een tegengestelde houding ten opzichte van heidense tempels. Ju-
dic verwijst naar Markus als hij twee modellen introduceert waarmee de tegen-
spraak tussen de twee brieven wordt verklaard.32 Waar Markus voor een chro-
nologische verklaring kiest, denkt Judic in de lijn van het door Markus afgeser-
veerde model, dat de verklaring van de tegenstelling zoekt in het verschil in ge-
adresseerde.33 De brief aan de koning past binnen de kaders van het toenmalige
officiele denken. Judic wijst op een overeenkomst tussen de instructies in de
brief aan koning Aethelberht en de bepalingen in de Codex van Theodosius.34
De keizerlijke wetgeving maakt een integraal deel uit van de denkwereld van

Gregorius. Dat geldt ook voor het denken van Augustinus van Hippo, wiens

praktische, pastorale benadering van het heidendom doorklinkt in de stelling-
name in Ep. xi,56.35 Deze gegevenheden zijn Gregorius even vanzelfsprekend als

zijn eigentijdse problemen, zoals die in Kent. En daar ligt de onmiddellijke aan-
leiding voor Ep. xi,56, waarin geen nieuwe strategie gelezen dient te worden

31. Bruno Judic,'Le corbeau et la sauterelle. L'application des instructions de Gregoire le Grand
pour la transformation des temples patens en dglises: 6tudes de cas' in: Lionel Mary, Michel Sot,
Impies et paiens. Entre Antiquitt et Moyen Age, 97-125.

31 Bruno judic,'Le corbeau et la sauterelle', 110 het eerste verklaringsmodel gaat uit van het
verschil tussen de geadresseerden van de brieven en het tweede model neemt de datering van de
brieven als uitgangspunt. Judic pat in op het probleem van de datering van Ep. xi,56: de brief is
door Beda eerder in zijn verhaal opgenomen dan Ep. xi,37. Judic ziet hier een poging het
inhoudelijk verschil te harmoniseren: eerst de pedagogische aanpak in Ep. xi,56 (HE i,30) en
vervolgens de officiele leer in Ep. xi,37 (HE i,32), zonder daarmee de chronologie om te willen
draaien. In noot 25 een verwijzing naar de hierboven besproken werken van Markus.
33- Cf. Bruno Judic,'Le corbeau et la sauterelle; 110 Ep. xi,56 is geschreven binnen de context van

een'superieur A subordonnt A l'inttrieur d'une meme "equippeT
3+ Bruno Judic,'Le corbeau et la sauterelle', 111 met een verwijzing naar canon xvi.10.25:'Wij
verordonneren dat de heiligdommen, tempels en cultusplaatsen (fana, templa, delubra), indien
zij op de dag van vandaag onaangetast zijn, op bevel van de magistraten vernietigd worden en
door de plaatsing van het teken van de eerbiedwaardige christelijke religie van zonde gereinigd'
(vertaling op basis van Judic). Ep. xi,56 wordt gezien de inhoud van de brief ook wel gelezen als

de vastlegging van een officiele kerkelijke leer. ludic wijst die lezing (van bijvoorbeeld Michel
Aubrun) af.
35· Bruno Judic,'Le corbeau et la sauterelle', itiv. Al is Gregorius daarin serieuzer en consequenter

dan Augustinus.
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maar een (pragmatische) aanpassing van de officiele lijn aan de concrete situa-
tie.36

Wat de positie van Gregorius de Grote zo interessant maakt, is dat hij in staat
blijkt om binnen de gegeven context van bijvoorbeeld de officiele wettelijke
kaders een eigen, daarvan afwijkende overtuiging te formuleren. Zo creeert Gre-
gorius als het ware voor zichzelf voldoende bewegingsruimte om de problemen
waar hij zich voor gesteld zag, frank en vrij en met meer souplesse te benade-
ren.37 De vraag is vervolgens waar die souplesse vandaan komt. Volgens Markus
uit Gregorius' realisme. De informatie over de werkelijke omstandigheden van
de missie in Kent dwingen Gregorius (en hij is daartoe in staat en bereid) voor
een geheel nieuwe missiestrategie te kiezen. De feiten lijken Markus gelijk te
geven. In zijn artikel gaat Judic uitgebreid in op de resultaten van de opgravin-
gen in Yeavering, waar de brief aan abt Mellitus als gids gebruikt kan worden.38
Het ligt voor hand om uit de vondsten de conclusie te trekken dat Gregorius zo
goed op de hoogte van de situatie ter plekke was, dat zijn nieuwe strategie daad-
werkelijk aansloot bij de omstandigheden in Kent. Volgens Bruno Judic wordt
dan teveel in Ep. xi,56 gelezen en wordt de bron als het ware uit zijn context
getrokken.39 Hij zoekt de verklaring'in' Gregorius zelf.

In zijn verklaring voor de souplesse baseert Judic zich op het voor Gregori-
us zo typerende denken in allegorieen, met name in Moralia in Iob. De heide-
nen die de allegorieen in het Job-commentaar bevolken, zijn figuren uit het ver-
leden, waarin Gregorius en zijn lezers hun heidense tijdgenoten konden herken-
nen. De actualiteit verschijnt evenwel in het in de allegorie uitgewerkte heilshis-
torische perspectief: het heidendom waar Gregorius over spreekt is overwon-
nen. De vreemdheid van de heidense tijdgenoten wordt dan overbrugd en hun
missionaire werving wordt niet alleen voorstelbaar maar in feite zelfs aange-
zegd.40 Uit de Dialogen en ook de brieven van Gregorius blijkt dat heidenen en

36.'La lettre h Mellitus ne ferait donc qu'exprimer une attitude de circonstance et nullement une
doctrine du passage du paganisme au christianisme.' in: Bruno ludic,'Le corbeau et la sauterelle',
111.

37. Bruno Judic, 'Le corbeau et la sauterelle', 123v.
38. Bij de opgravingen van de overblijfselen van de residentie van koning Edwin van
Northumbrie in Yeavering, zijn bewijzen gevonden voor een gebouw met een duidelijke sacrale
functie waar vee geofferd werd. Op grond van de gevonden sporen kon worden vastgesteld dat
het sacrale gebouw met de naam D2 vanaf het eind van de 6de tot het begin van de 7(le eeuw in
gebruik was. Vast staat dat koning Edwin in 627 door missionaris Paulinus is gedoopt. Het
gebouw [,2 verloor met de doop de functie van heidense tempel. De bewijzen suggereren echter
dat het gebouw ook na 627 in functie was, maar dan als kerk. Ook zijn sporen gevonden van
provisorische houten hutten rondom het gebouw, die niets met de heidense functie van het
gebouw te maken hebben maar alles met de bepalingen uit Ep. xi,56. Cf. Bruno Judic,'Le corbeau
et la sauterelle',115-121.
39· 'Mais, les directives de Grdgoire s'inspiraient-elles vraiment de considerations
ethnologiques  f in: Bruno Judie,'Le corbeau et la sauterelle', 121.

40. Bruno Judic,'Le corbeau et la sauterelle', 98-103·
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heidendom nog steeds tot de werkelijkheid van alledag behoorden. Gregorius

schrijft aan de autoriteiten van Sardinie over de verantwoordelijkheid die zij
voor het zielenheil van hun ondergeschikten hebben. Gregorius onderstreept
de evidentie van deze verantwoordelijkheid door het als een wedergave voor het
ontvangen van materiele opbrengsten te beschouwen.41 Uit de brieven en
geschriften van Gregorius blijkt dat hij bekend is met concrete levensomstan-

digheden en politieke realiteiten en dat hij beseft wat religiositeit in het dage-
lijks leven betekent. Zijn houding is opvallend pragmatisch en betrokken, zijn
benadering pedagogisch. Hier klinkt een zekere positieve tolerantie ten opzich-
te van heidenen door en een relatieve onverschilligheid ten opzichte van het
heidendom, omdat Gregorius de verering van stokken en stenen als niet gevaar-
lijk beschouwt.42

Uitgangspunt van het denken is het geloof in God, zoals Hij zich openbaart
in de Schrift en laat kennen in de wereld. De allegorie verbindt de waarheid van
de tekst op grond van het geloof met de werkelijkheid van de realiteit; com-
plexiteit van de realiteit of vreemdheid of vijandigheid van de wereld kan, door
mee te gaan in de beweging van de allegorie, getemd worden. Niets verhindert
om aan te nemen dat de medebroeders van Gregorius de Grote gewend waren
om deze stijlfiguur als een verklaringsmodel te gebruiken.43

Vanuit die vanzelfsprekendheid schrijft Gregorius de Grote Ep. xi,56. Voor
Judic hoeft Gregorius de Grote niet eens op de hoogte te zijn geweest van de

specifieke details van het heidendom waar zijn missionarissen in Kent mee te
maken hadden. De notie van tempels als sacrale bouwwerken past binnen de
Romeinse leefwereld van Gregorius en voor de tabernacula (...) ramis arborum
- hutten uit boommkken r20 van Ep. xi,56 hoeft Gregorius de Grote niet meer te
weten dan wat in Oudtestamentische teksten over het Joodse loofhuttenfeest
geschreven staat. En fundeert Gregorius zijn argumentatie in Ep. xi,56 niet op
het heilsgebeuren van het volk Israel in Egypter Ep. xi,56, aldus Judic, is een van
Gregorius' allegorieen.44

Voor Bruno Judic is Ep. xi,56 de belangrijkste brief van de twee missie-
instructies, precies omdat Gregorius de Grote hier zijn eigen gedachtes formu-
leert en daarmee een verandering teweeg brengt in de geschiedenis. Hij gelooft

41. Bruno Judic,'Le corbeau et la sauterelle; 103v met een verwijzing naar onder meer Ep. iv, 23·
In vergelijking met R.A. Markus,'Gregory', 31V legt Judic minder nadruk op de straffe hand van
locale autoriteiten.
41 Bruno Judic,'Le corbeau et la sauterelle',108 en 113v. De tolerantie wordt onder meer duidelijk
in de omgang met sacrale plekken. Martinus van Tours illustreert een houding van angst voor
het heidendom. Gregorius de Grote ontwikkelt een andere opstelling: die van een'relative
indifftrence A un paganisme dont la force n'est qu'illusoire: Judic noemt de brief aan abt Mellitus
als voorbeeld en verwijst naar Dialogen iii,7,1-9, ii,8,10-11 en iii,30,2.
43· Bruno Judic, 'Le corbeau et la sauterelle', 122
4+ Bruno Judic,'Le corbeau et la sauterellet iziv.
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in het gelijk van het christelijk heilsperspectief. Het aloude Romeinse Rijk is
christelijk geworden en het evangelie zal zich tot aan de uitersten van de wereld
verspreiden. Dat is het punt in zijn denkwereld van waaruit Gregorius de Gro-
te Ep. xi,56 schrijft.

U. DE INTENTIE EN DE HISTORISCHE RUIMTE

En daarmee komt een spoor van de intentie van Judic naar voren. Hij contex-
tualiseert niet zozeer de feiten o f de bronnen maar de historische eigenheid van
Gregorius. De contextualisatie van Judic richt zich op de tijdgeest en zal voor
het beargumenteren van de reconstructie eerder bij Gregorius zelf dan bij de
omstandigheden te raden gaan. Alleen daarom al ontstaat er een ander zicht op
de geschiedenis dan vanaf de positie die Markus inneemt. Wat niet wil zeggen
dat feitelijkheden veranderen (althans niet per se). Ook voor Judic is evident
dat de inhoud van Ep. xi,37 verschilt van die van Ep. xi,56 maar bij hem wordt
de onderlinge relatie tussen de brieven anders geduid. Het verschil zit niet in de
koerswijziging waartoe Gregorius zich genoodzaakt zag. In plaats van een door
de feiten opgedrongen realisme geeft Judic een beeld van een door een persoon-
lijke (en gelovige) overtuiging gedragen pragmatisme van Gregorius.

De contextualisatie van Judic relativeert de overtuigingskracht van de argu-
menten van Markus en er valt een ander licht op de door hem voorgestelde
positionering van feiten en (gestaafde) vermoedens in de historische ruimte.45
Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer Judic in zijn lezing van de brieven van Gre-
gorius over de missie op Sardinie andere accenten legt dan Markus, waardoor
het verband tussen de Sardijnse brieven en Ep. xi,37 weliswaar gehandhaafd
blijft maar de karakterisering ervan als een op confrontatie gerichte missiestra-
tegie wegvalt. Judic' schets van de persoonlijke opvattingen van Gregorius de
Grote over heidendom en de heidense religie, relativeert het argument van een
heidense oppositie als (negatieve) oorzaak achter Ep. xi,56.

In de reconstructie van Markus is Beda, die wijst op de sterke heidense oppo-
sitie, een belangrijke bron als het erom gaat de terughoudendheid van de koning

45. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de rol van Beda's kerkgeschiedenis in de reconstructie van
Markus. 'Attending chiefly to causal or factual issues, the HE can keep us from considering the
literacy or symbolic measure of this seemingly nonfictional narrative. Bede assessed this measure
as a vera lex historiae, a true law of history, by which facts are ultimately at the service (and
sometimes changed by) spiritual truth. ( . . . ) Although the past comprises events and persons and
texts, Bede also understood the past to be indicative of a divine order - rational, numbered, and
sometimes symbolic.' in Stephen L Harris,'Bede and Gregory's allusive angles' in: Criticism
44(2002), 271. Voor Harris is de HE vooral bedoeld'to configure the gens Anglorum symbolically
as God's new chosen people: Zijn positie lijkt genuanceerder dan Charles W. Jones Saint's lives
and chronicles in early England (New York, 1947) die stelt dat Beda geschiedenis niet omwille de
feiten maar omwille de theologie schreef. Cf. het protest tegen deze'sharp revision' in Roger Ray,
'Bede's vera lex historiae' in: Speculum 55(1980),tven R.A. Markus,'The chonology', 29.
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te verklaren.46 In HE ii,5-6 is inderdaad sprake van een sterke heidense reactie na
de dood van koning Aethelberht. In de beginjaren van de missie lijkt dat anders
te liggen. Aethelberhts opstelling getuigt van een pragmatisch realisme. In HE
i,25 worden de missionarissen gastvrij door de koning ontvangen (al vindt de
ontmoeting voorzichtigheidshalve plaats op een eiland en in de open lucht; de
koning is beducht voor met de missionarissen meereizende boze geesten). Beda
noteert dat de christelijke boodschap de koning veelbelovend in de oren klonk
maar nieuw en in die zin vreemd was, waardoor Aethelberht de blijde bood-
schap niet zonder meer kon accepteren. Hij gaf wel toestemming tot prediking.
Als Beda in HE i,26 over Aethelberhts houding tegenover de missionaire activi-
teiten schrijft noemt hij het krachtige heidendom niet: Quorum fidei et conver-
sioni ita congratulatus esse rex perhibetur, ut nullum tamen cogeret ad Christia-

nismum, sed tantummodo credentes artiori dilectione, quasi concives sibi regni ca-
elestis, amplecteretur. Dicerat enim a doctoribus auctoribusque suae salutatis ser-
vitium Christi voluntarium, non coarcticius esse debere - Er wordt verteld dat de
koning, hoewel hij zich verheugde in hun bekering en geloof niemand dwong om
het christendom te accepteren. Hoewel hij echter een grotere genegenheid toonde
voorgelovigen omdat zij zijn medeburgers waren in het hemelse koninkrijk. Maar
hij had van zijn raadgevers en gidsen op de weg van de redding begrepen dat de
dienst van Christus vrijwillig was en niet verplicht behoorde te zijn. Aethelberht
luisterde dus naar zijn christelijke raadgevers. Dat roept de vraag op of de ver-
klaring voor de terughoudendheid niet gelezen moet worden als een aanwijzing
voor een accommodatiepolitiek vddr 601.47

46-In het scenario van Markus is Ep. xi,37 geschreven om Aethelberht conform de beproefde stra-
tegie alsnog aan te sporen tot een meer confronterend optreden. Overigens acht Wallace-Hadrill
het onwaarschijnlijk dat een koning als Aethelberht niet hard zou optreden om het christendom
te verspreiden: J.M. Wallace-Hadrill, Bede's Ecclesiastical History of the English people. A historical
commentary, 37'Certainly it was unusual that Germanic kings should exercise no compulsion to
conversion. ( . . . ) Even allowing for the strength of Kentish paganism, the passage sounds more in
conformity with Bede's own thinking ( . . . ) than with what may actually have occurred.
47· Lawrence G. Duggan,'For force is not ofGodi' in: James Muldoon, Varieties of religious
conversion in the  Middle Ages. 56v c'iteert Beda's passage over de terughoudende opstelling van
Aethelberht op advies van zijn christelijke adviseurs en stelt dat dit aanleiding voor Gregorius was
om Ep. xi,37 te schrijven. In Ep. xi,37 wordt de koning opgeroepen de missie niet alleen door zijn
overtuigingskracht te ondersteunen ('the traditional tactics of persuasion'), maar geeft hem ook
de (in de ogen van Duggan klaarblijkelijk nieuwe) opdracht geweld toe te passen ('calculated
voilence against the shrines and worship of the traditional gods'). Over Ep. xi,56 zegt hij dan:
'Gregory modified this position in a far more famous letter ment to provide Augustine ( . . . ) with
advice about missionary tactics ( . . . ) Gregory then went on to dispense the advice which seems
largely to have shaped the missionary policy of the western, Latin church for the next thousand
years: be flexible, adapt when possible, insisting only on observance of the essentials. Whether
Gregory was here retreating from the counsel given to Ethelbert or modifying it in light of the
recipient - a bishop, not a king is unclear'. In deze reconstructie is Ep. xi,37 dus bijna zoiets ali een

misstap. In het vervolg van zijn artikel is sprake van de'ambigious legacy' van Gregorius de Grote
waarbij Duggan een verband legt met de brief aan Aethelberht en de latere en nog gewelddadigere
Saksenmissie van Karel de Grote - dat zal Markus vast niet bedoeld hebben met zijn Grenzgestalt.
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Een derde aspect in de contextualisatie van Markus is de haast waarmee de

versterkingen uit Rome vertrokken. Belangrijk is Beda's opmerking dat Grego-
rius nec mora - zonder dralen (HE i,27) antwoord gaf op de vragen die Augus-

tinus stelde. Op grond daarvan dateert Markus de reis van Laurentius en Peter
in het voorjaar van 601. HE i,27 begint met het relaas van de wijding van Augus-
tinus en de mededeling dat Laurentius en Peter na de wijding naar Rome
gestuurd werden om verslag uit te brengen over de ontwikkelingen tot dan toe.
Het nec mora - zonder dralen in HE i,27 staat in een reeks temporele aanduidin-
gen die wijzen op haast en snelheid.48 Het kan een reflectie van de gebeurtenis-

sen zijn maar ook een motief waarmee Beda de drang van een'heilig moeten'
tot uitdrukking brengt. In het verlengde van de gemaakte opmerkingen kan
omtrent de (ongedateerde) reis Laurentius en Peter een ander voorstel gedaan
worden. Homes Dudden dateert de reis en de rapportage over de voortgang van
de missie in het voorjaar van 598, waardoor Gregorius in juli 598 over de ini-
tiele successen van de Engelse missie kon schrijven.49 Dudden moet dan wel
verktaren waarom het tot 601 duurde tot Gregorius antwoord gaf op de vragen
die Augustinus hem had voorgelegd, wat volgens Beda toch nec mora - zonder
dralen HE i,27 gebeurde. Dudden stelt de mogelijkheid van ziekte voor of de
mogelijkheid dat andere dossiers de aandacht van Gregorius opeisten. Boven-
dien, de periode tussen de aankomst van de boodschappers in 598 en het ver-
trek van de versterkingen in 601 kan heel goed nodig geweest om de uit te zen-
den monniken voldoende op hun taak als missionaris voor te bereiden.S° In juni
601 was dat proces blijkbaar afgerond. De dag van de dagtekening van de ver-
schillende brieven en (wellicht ook) het vertrek van de groep van abt Mellitus,
zal ongetwijfeld hectisch geweest zijn maar niet omdat Gregorius overhaaste
beslissingen nemen moest.31

Beda schrijft dat Augustinus congrua quaesitui responsa recepit - passende
antwoorden op de vragen ontving (HE i.27). Dit doet vermoeden dat de Libellus

48. Cf. HE i,26-27: at ubi - zodra de missionarissen huisvesting toegewezen kregen, at ubi - ten
slotte als referentie naar de doop van de koning, nec distulit - niet lang daarna over de toewijzing

van een geschikte behuizing in Canterbury, misit continuo - hij zond meteen als Augustinus na
zijn bisschopswijding Laurentius en Peter naar Rome stuurt en dan het nec mora - zonder dralen
Op 22 juni 601.
49. R Homes Dudden, Gregory the Great, i,122V.

so. R Homes Dudden, Gregory the Great, i,123, al blijft hij twijfels houden over de verklarings-
kracht van de door hem aangevoerde redenen. De opleiding van geschikte kandidaten noemt hij
een betere verklaring maar'even this excuse, though not devoid of weight, is scarcely a

satisfactory explanation of a silence so prolonged'John Godfrey, The Church in Anglo-Saxon
England,77v noemt de wachttild tot 601 'one of the puzzles of the whole story' en herhaalt de
redenen van Dudden, zij het zonder de twijfels.
si. I. Chtlini,'La mission d'Augustin de Cantorbery' in: Christophe de Dreuille, L'Eglise et la
niission auvIe  siecle, 50 gaat ook uit van een vroege datering van de reis van Laurentius en Peter:

'Prudement Gregoire mit du temps a repondre et b feliciter Augustin ( . . . ) Dans l'enthousiasme
de la conversion d'Ethelbert, Gregoire dans un lettre lui avait conseille de detruire routes les
traces du paganisme', waar hij volgens Chtlini in Ep. xi,56 op terugkomt.
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responsionum na zorgvuldig nadenken tot stand gekomen is en dat het nec mora
- zonder dralen als een 'zo spoedig mogelijk' gelezen kan worden. Deze lezing
van Beda biedt gelegenheid voor een zorgvuldige voorbereiding van de verster-
king van de Engelse missie, wat beter past bij het belang dat Gregorius de Gro-
te aan dit project hechtte, dan de haastige spoed die Markus schetst. Een open-
staand probleem blijft het verschil tussen Ep. xi,37 en Ep. xi,56 en het punt dat
Ep. xi,56 apart en per ijlbode nagezonden werd.52

Tegen de achtergrond van de contextualisatie van Judic verliest de haast in de
zomer van 601, die in de contextualisatie van Markus nog zo voorstelbaar is, aan
overtuigingskracht. Net als de reden waarom Gregorius tussen 22 juni en 18 juli
zich zou moeten bedenken. Een vroege datering van de reis van Laurentius en
Peter geeft Gregorius ruim de tijd voor een lange denkpauze en Ep. xi,56 kan
heel goed gelezen worden als een voor Augustinus herkenbare manier van rede-
neren en beargumenteren en een broederlijke raadgeving door de aanvoerder
van een team.53 En als er dan sprake is van een accommodatiepolitiek v66r 601
betekent dit dat Augustinus toen al bekend was met de lijn van denken zoals
verwoord in Ep. xi,56. Blijkbaar waren er concrete problemen waar Augustinus,
in den vreemde en ver van haard en klooster, geen raad mee wist en waarvoor
hij de hulp van Gregorius inriep.

Het wordt dan verleidelijk om een verband te leggen tussen het diu mecum
cogitans - na lang overpeinzen r8 in Ep. Xi,56 en de volgens Beda congrua - pas-
sende antwoorden in de Libellus responsionum. De negen problemen die in de
Libellus aangesneden worden, hebben eveneens van doen met wat in de brief
causa Anglorum - de kwestie van de Angelen r8 Ep. Xi,56 genoemd wordt. Beide
teksten ademen, overigens met Ep. xi,36 over de wonderen die in naam van
Augustinus geschied zijn, een monastieke sfeer. In zo'n verband leest Adalbert
de Vogue Ep. xi,36, Ep. xi,56 en de eerste twee antwoorden in Libellus respon-
sionum, die handelen over het gemeenschappelijk leven van de monniken en de
verscheidenheid aan kerkelijke tradities en gebruiken.54 Daar schetst Gregorius

51 In de analyse van Ep. xi,56 is gewezen op een frictie in de condities van verstaan, waarbij r3-5
gelezen werd als een niet afgemaakte formulering van bezorgdheid en gesuggereerd werd dat ook
zonder deze zin de brief een zinvol geheel vormt. De precieze betekenis van de frictie is niet
duidelijk - of: is er niet omdat de frictie niet doorwerkt op de niveaus van de semiotische
analyse. Wellicht is er op het niveau van de geschiedenis een verband te leggen tussen de brief
(althans de inhoud rg-33) en de Libellus responsionum, die toch ook over causa Anglorum - de
kwestie van de Angelen gaat. Paul Meyvaert,'Le Libellus responsionum' in: Jacques Fontaine,
Grkgoire le Grand, 543-550 stelt dat de Libellus een extract is van een oorspronkelijk vele langer
document wat als verloren gegaan moet worden beschouwd. Een voorstel zou kunnen zijn om de
inhoud van Ep. xi,56 als het iode antwoord van Gregorius te beschouwen; wat natuurlijk nogal
wat vragen oproept die hier niet onderzocht kunnen worden.
53· Cf. Bruno Judic, 'Le corbeau et la sauterelle', 110.
5+ Adalbert de Vogut, 'Les vues de Grtgoire le Grand' in: Christophe de Dreuille, L'Eglise et la
mission au vie sitcle, 55-64·
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het ideaal van de eerste christengemeente, als model voor zijn leefgemeenschap
en inspiratiebron voor de waarden van nederigheid en wijsheid in zijn optre-
den als missiebisschop. Gregorius herinnert Augustinus aan de nederigheid
door er in Ep. xi,36 op te wijzen dat Mozes het Beloofde Land alleen gezien
heeft.55 Ep. xi,56 herinnert aan de waarde van de pedagogische aanpak van gelei-
delijkheid.56

Intussen is Ep. xi,56 uitgegroeid tot de brief die aansluit bij het eigen denken
van Gregorius de Grote en Ep. xi,37 de brief die de vraagtekens oproept.

111. UITZICHT OVER DE HISTORISCHE RUIMTE

De historische aandacht richt zich meer en meer op de denk- en leefwereld van
Gregorius de Grote en op zijn specifieke eigenheid tegen de achtergrond van
zijn historische context. Het gaat om de relaties tussen beide aspecten en die
tussen het denken en handelen van Gregorius, als theoloog en als kerkpoliticus.
Het is een complexe historische ruimte. Noch de eigenheid noch de gegeven-
heid zijn een statische factor maar bewegen zich in een temporele ontwikke-
ling'. Als Judic het heeft over de Codex van Theodosius roept hij niet alleen het

wetboek op maar een hele geschiedenis van intolerantie tegenover het heiden-
dom, van de verwoesting van de bibliotheek van Alexandrie tot en met het con-
fronterende missionaire optreden van Martinus van Tours.57 Illustratief is de
geschiedenis van een heidense tempel op een eiland in de Nijl. De geschiedenis
speelt zich af ten tijde van de christenvervolgingen en is bekend uit een drietal
bronnen. In de oudste versie is sprake van een vernietigen van de tempel. De
twee jongere versies spreken in termen van hergebruik, wat wijst op een zekere
diffuusheid tussen de intolerante en tolerante traditie.58 Dat de tolerante tradi-

55· Adalbert de Vogue,'Les vues de Gregoire le Grand', 56-58.
56. Adalbert de Vogut, 'Les vues de Gregoire le Grand', 58-60. Het inzicht van een pedagogische

aanpak noemt De Vogue de vrucht van een langdurige reflectie, met een verwijzing naar het diu
mecum cogitans - na lang overpeinzen r8 in Ep. Xi,56. Hij stuit dan op het probleem van de eerder

geschreven brief aan Aethelberht. Wat precies de aanleiding was voor Ep. xi,56 is onduidelijk
maar de brief sluit aan bij hoe Gregorius in zijn Dialogen over het heidendom schrijft. In Ep.
Xi,56 kiest Gregorius expliciet en beargumenteerd voor de optie van het hergebruik (en tegen de

optie van het vernietigen).'Ce parti pris de ne pas faire table rase, mais d'etablir une certaine
continuite entre les moeurs de paganisme et du christianisme, releve d'un dessein aducatif oic

Gregoire deploie ses aptitudes de pedagogoque et de spirituel (on aura remarque, ici encore, le

couple exterieur - intdrieur)' in o. c 60.
57. Bruno Judic, 'Le corbeau et la sauterelle', 11iv. Cf. Jean Chelini,'La mission d'Augustin de
Canterbtry' fov heeft het over een iconoclasme anti-paien: 70 ook: Adalbert de Vogue, 'Les vues
de Grkgoire le Grand', 58-60. De contextualisatie van De Vogul lijkt Ep. xi,37 in het domein van
de (conventionele) historische gegevenheid te plaatsen en Ep. xi,56 in het domein van de
historische eigenheid van Gregorius de Grote.
58. Cf. Adalbert de Vog06,'Les vues de Grtgoire le Grandi 59v. Het gaat om de geschiedenis van
de Egyptische Macarius en Macarius van Alexandrie. Beide werden ten tijde van de vervolgingen
verbannen naar een eiland in de Nijl. Op zoek naar een plek om te bidden, troffen zij alleen een

tempel aan. i)e demonen raakten bij hun aankomst in paniek; zij konden de afloop al raden. Er
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tie oude papieren heeft, kan worden opgemaakt uit de Epistula ad Diognetum
(eind ide eeuw). Niet dwang maar wonderen en een overtuigende prediking
waren, volgens de schrijver van de brief, de wapenen van de apostelen en hun
navolgers. De komst van Christus'kwam voort uit vriendelijkheid en zachtaar-
digheid. Het was als een koning, die zijn zoon stuurt die ook koning is. Hij zond
hem als God; Hij zond hem als een mens naar de mensen. Het was zijn wil de
mensheid door overtuigingskracht te redden en niet door dwang, want God
werkt niet met dwang'.59

De specifieke historische eigenheid van Gregorius de Grote verschijnt niet
pas in 590 Op het toneel van de geschiedenis. Claude Dagens wijst op het belang

van de jaren daarvoor als een incubatietijd waar, in de sfeer van de lectio divina
en de conversatio van het monastieke samenleven, zijn denken en geloven tot
ontwikkeling kon komen en rijpen.60 Dagens verklaart de keuze van Gregorius
voor het monastieke leven als een keuze voor God om zich, uit de wereld, te
kunnen voorbereiden op de terugkeer van Christus.61 In 596, het jaar van de
Engelse missie, schrijft Gregorius aan Cyriacus van Constantinopel dat de
kloosterlijke afzondering geen garantie biedt voor het verwerven van het heil.
God toont zich in heel de wereld.62 Het klooster is weliswaar de plaats bij uit-
stek waar de'proper disposition ofhumility' verworven kan worden, zegt Caro-
le Straw, maar die wordt verworven opdat men zich veilig met de zaken van de
wereld kan bezighouden. En m6et bezighouden, want uiteindelijk geldt non

zijn drie bronnen voor deze geschiedenis. Cassiodorus Hist. Trip. viii, volgt het relaas van
Socrates Scholasticus in zijn HE iv, 24: de monniken drijven duivels uit en bekeren zonder al te
veel problemen zowel de heidense priester als de bewoners van het eiland. Vervolgens slaan ze de
beelden van de afgoden kapot en gaan ertoe over de tempel'om te vormen' naar een kerk. Dit
staat haaks op hoe de bron van Socrates, Rufinus HE xi,4) is expliciet sprake van het'vernietigen
van de tempel en op die plek oprichten van een kerk'.
59. Vertaling op basis van Cyril C. Richardson, Early Christian Fathers (Westminster Press,
Philadelphia, 1953), 219.Over de tolerante traditie: Cf. Lawrence G. Duggan,'Forforce is not of
Godr, 49: de Epistula ad Diognetum maakt duidelijk dat een afgedwongen bekering het vroege
christendom vreemd was ook al was er sprake van een spanningsveld omdat Mt. 28,19-20 nu
eenmaal het gebod geeft om het christendom tot aan de einden der aarde te verkondigen. Pas
onder invloed van Constantijn en Ambrosius wordt het spanningsveld een factor van betekenis;
vrijheid is niet absoluut en geweld is er in gradaties.
Go.'Retird du monde, Gregoire se prtpare, sans le savoir, aux taches qui l'attendent: non pas en se
livrant h des rtflexions de thdologie politique, mais en se familiarisant avec cet orde spirituel du
monde dont il sera plus tard le promoteur et le dlfenseur.' in: Claude Dagens, Grdgoire le Grand
avant son pontificat', in: L. Holtz, I.-C. Fredouille, De Tertullien aux Mozambes, i.146.
61. Claude Dagens, Grtgoire le Grand avant son pontificatI 145· Voor Gregorius is zijn bekering
aldus Dagens'une manitre concrtte d'annoncer en ce monde le Royaume de Dieu'. Daarmee
krijgt de bekering een profetisch karakter. Even later wijst Dagens op het eschatologisch
perspectief van Gregorius' bekering:'Cette finalite eschatologique ne signifie pas seulement qu'il
faut se convertir en attendant la fin du monde, mais qu'il faut user de ce monde en vue du
Royaume de Dieu'.
h Michael Fiedrowicz, Das Kirchenverstandnis Gregor des Grossen, 229 met een verwijzing naar
Ep. vii,5 (CC 140, 449-450)· Cf. Carole Straw,'Gregory's politics' in: Gregorio Magno e il suo tempo,
i,47 .
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enim loca vel ordines creatori nostro nos proximus faciunt, sed in ei nos aut meri-
ta bona iungunt aut mala disiungunt - niet de plaatsen Of wijdingen bepalen de

nabijheid tot onze Schepper, maar of onze goede verdiensten ons met Hem verbin-
den of onze kwade ons van Heni scheiden.63

De Moralia in Iob is een vrucht van de incubatietijd. Volgens Dagens ligt de
exegese in de Moralia in het verlengde van de schriftlezing waar Gregorius zich
als monnik in het klooster van de heilige Andreas aan wijdde. In zijn lezing ont-
dekt Gregorius de gelijkwaardigheid van de realiteiten van het spirituele leven
en die van het leven in de wereld, op grond waarvan hij in de realiteit van alle-
dag het spoor van het doen van Gods wil ontwaart.64

Op aandrang van zowel zijn medebroeders als Leander werkt Gregorius in
Constantinopel aan een weldoordacht en uitdrukkelijk christologisch en eccle-
siologisch commentaar op het bijbelboek Job.65 Job staat voor de kerk en de
kerk voor het aangenomen lichaam van Christus. In Job zouden praedicatores
- de predikers voor wie Gregorius zijn commentaar schrijft, zich moeten kun-
nen herkennen. Gregorius houdt hen voor dat zij hun leven niet in contempla-
tieve afzondering moeten leven. Het leven van kerk en wereld staat, tot de eind-
tijdelijke voltooiing, in het teken van het spanningsveld tussen contemplatio en
actio. Het is de verscheurdheid van het leven zelf, waarvan Christus eertijds het
lijden op zich heeft genomen. De kerkelijke ambtsdragers vervullen een sleutel-
rol in het leven van kerk en wereld omdat God door hen in de wereld werkt en
zij divina dispensatio - bijgoddelijke beschikkingook een verantwoordelijkheid
voor en in de wereld hebben. De navolging van Christus is een naastenliefde; de
contemplatio leidt tot actieve nederigheid en vraagt om een houding van con-
descensio - inlevende vereenzelviging die niet alleen ingeoefend moet worden
maar ook uitgedragen, zowel in de prediking als in de machtsuitoefening van
de kerkelijke leiders.66

63· Ep. Vii,29 (CC 140, 488) geciteerd in Carole Straw,'Gregory's politics', 48.
6+ Claude Dagens, Grtgoire le Grand avant son pontificat; 146. Met zijn contemplatieve
ervaring als uitgangspunt richt Gregorius zich meer en meer op het doen van het werk van God,
'Le terme de discretio reviendra souvent dans ses oeuvres pour dtsigner cette vertu & la fois de

prudence et de discernement. Du substantif discretioop peut rappocher le verbe consulereque

Gregoire emploie volontiers pour evoquer la reflexion qui doit accompagner l'action.'
65·'Die vorliegende Studie versucht, deutlich zu machen, dass Gregors ausfuhrliche
Hiobinterpretation in den Moralia in Job keineswegs ein Stuck vollkommen willkarlicher
Allegorese ohne jeglichen roten Faden und inneren Zusammenhang ist' in: Katharina Greschat,
Die Moralia in Job, 243 (de openingszin van de samenvatting o.c 243-255)
66. Het gaat om een door God opgeroepen en afgedwongen'Zuwendung zur Welt im Dienst der
Kirche ( . . . ) die ihn IGregoriusj dazu veranlasst zwar inmitten dieser Welt, aber dennoch nicht
auf sie ausgerichtet zu leben und zu handeln' in: Katharina Greschat, Die Moralia in Job, 243
waar ze het centrale thema van de Moralia, de conversio - bekering omschrijft aan de hand van de
aanbiedingsbrief die zij typeert als een verpersoonlijkte inleiding en niet, zoals in dit onderzoek,
als een weergave van een persoonlijke ervaring. Voor de vertaling van condescensio zie Silke
Floryszczak, Die Regula pastoralis, 269 en hieronder noot 82
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De Moralia ontstaat in een politieke context, tijdens een diplomatieke mis-
sie aan het hof van de basileus. Er waren prangende politieke vragen maar toch
is en blijft Gregorius eerst en vooral de contemplatieve monnik die het niet orn
politieke systemen maar om de toekomst van het katholieke geloof gaat. Dagens
wijst in dit verband op de mogelijke missionaire intentie van de Moralia.67

Zonder het te weten, schrijft Dagens, bereidde Gregorius zich op zijn func-
tie  als  paus voor. Aan  het  slot van paragraaf 5.1 van hoofdstuk  I I is verwezen

naar Dagens als hij bekering en pastoraat bij Gregorius de Grote min of meer
gelijk stelt en het heeft over'de bediening van de bekering'.68 Die bediening, die
ambtsopvatting, draagt Gregorius op alle fronten uit; op Sardinie en Corsica, in
Italie, Spanje, in zijn contacten met de Franken en in zijn project voor de beke-
ring van het eiland achter de Frankische landen, want: locum autem misericor-
diae Dei est ipsa gentilitas - de heidenen staan ook onder de hoede van Gods mede-

dogen.69 De missie in Kent is de uitzondering op de regel. In de regel houdt Gre-
gorius zich bezig met heidenen in christelijke gebieden, nominale christenen
wier religiositeit gekerstend moet worden of christenen van de verkeerde deno-
minatie, zoals de Wisigothen en (voor een deel) de Longobarden.7° Geheel vol-
gens de regel trekken kerkelijke en wereldlijke leiders samen op in het beke-
ringswerk.71

De regels legt Gregorius vast in zijn politieke theologie over de macht.72 Als
Gregorius de macht ter sprake brengt, maakt hij een onderscheid tussen de se-
culiere macht (de potesms) en de sacrale auctorims, met elk hun eigen machts-
sfeer waarbij het domein in de wereld door het spirituele domein omsloten

67· Claude Dagens.'Grtgoire le Grand avant son pontificat', 148'Ne serait-il pas pour Gr*oire
une maniere de lancer un avertissement A la chretiente de Byzance en evocant, A travers la figure
de job, ces peuples paTens ou ariens de son temps ( . . . ) qui sont eux aussi candidats b l a foi? Si

l'on admet qu'il y a dans les Dialogues, publies en 593, une intention missionnaire a l'intention
des Lombards, pourquoi exclure cette intention du commentaire de Job?'
68. 'Le ministere de la conversion', Claude Dagens, Saint Grkgoire le Grand, 311 en: 'Certes,
Grtgoire est considert par les historiens comme le premier pape veritable missionnaire, parce
qu'il a tte le premier qui ait songe a organiser 1'6vangtlisation de l'Europe barbare, et
specialement de l'Angleterre. Mail il ne suffit pas de lui reconnaitre ce merite; il faut aussi se
demander si cette action missionnaire est distincte de sa spiritualiu, ou si elle se rattache h sa
vision d'ensemble de la vie chretienne et de l'Eglise. On aurait tort d'analyser les lettres ZA

Augustin de Cantorbery ou aux princes des royaume barbares en faisant abstraction des Moralid.
69. Moratia Xxvii,34,56 geciteerd in: R.A. Markus, Gregory the Great, 80.
70. Cf. R.A. Markus, Gregory the Great, 80-82.
71. R.A. Markus, Gregory the Great, 82. Als Markus daar aan toevoegt dat achter dit'general
pattern of Gregory's missionary strategy' het op confrontatie gerichte model schuilt, worden in
dit onderzoek andere accenten gelegd. Markus spreekt van 'the long-established pattern of the
coercive regime of the Christian Roman Empire. Force was acceptabe, even a normal means, for
the propagation of the faith.'
71 De term is van Carole Straw,'Gregory's politics', 62. Cf. David Hipshon,'Gregory the Great's

„,"Political Thought , 439-453 die in zijn bespreking van de heel verschillende posities van Markus
eli Straw over het politieke denken van Gregorius probeert de tegenstelling te overbruggen en die
hier wordt nagevolgd.
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wordt. Binnen de verscheidenheid heerst eenheid, als afspiegeling van de god-
delijke eenheid en vrucht van de liefde, die op de goddelijke eenheid gericht is.
Binnen de verscheidenheid heeft iedereen zijn rol te vervullen en dan gaat het
niet over waar of wie we zijn  maar over onze verdiensten.73 De auctoritas over-
stijgt weliswaar de potestas maar dat wordt in balans gebracht door diens ver-
antwoordelijkheid voor de wereldlijke autoriteiten; zoals de autoriteiten een
verantwoordelijkheid hebben voor hun ondergeschikten.74 De neushoorn is ge-
temd en bewerkt het land voor de kerk - Gregorius vergelijkt de vorst met de
neushoorn.75 De vorst op zijn beurt ondersteunt het werk van de bisschop voor
het sacrale domein en hij is zelfs in staat daar aan deel te nemen.76 De beide
machtssferen veronderstellen elkaar en vullen elkaar aan. Bovendien werken
beide machtssferen aan dezel fde zaak, die van God.77 In die zin leest Hipshon de
beginregels van Ep. xi,37 waar koning Aethelberht te lezen krijgt dat God bonos

- goede mannen aanstelt opdat Hij via hen zijn gaven van barmhartigheid kan
verstrekken.78 De macht is door God voorzien en ingesteld voor het welzijn van
de mensheid. Koningen zijn als herders;'zijn als' in de zin van'behoren te zijn'.79

De regels van Gregorius formuleren een profiel voor een ideale levensstijl voor
de bestuurder.80 Hitmilitas - nederigheid is in dit profiel een belangrijke term
omdat de navolging alleen in nederigheid gestalte kan krijgen. Een ander cen-

73· Cf. Ep Vii,29 (CC 140,488) geciteerd in Carole Straw,'Gregory's politics', 48.
7+ Zoals in Judic's lezing van de brieven over de missie op Sardinie. Cf. Bruno Judic, 'Le corbeau
et la sauterelle', 104
75- Carole Straw,'Gregory's politicst fivv en David Hipshon,'Gregory the Great's "Political

„,Thought  , 447: De neushoorn, de wereldlijke prins, beschermt in zekere zin de spirituele werkers
die ook een verantwoordelijkheid voor de wereld hebben. De neushoorn wordt van de
voederbak, waar hij met prediking gevoederd is, naar het land gebracht om te ploegen en'we
should no longer be surprised to find the prince participating in spiritual work and benefiting
his subjects accordingly' met een verwijzing naar Moralia xxv, 31,4·

",
76. David Hipshon,'Gregory the Great's "Political Thought   , 444 en ter illustratie het voorbeeld
van koning Reccared in o.c. 448: in Ep. ix, 229 uit 599 feliciteert Gregorius de koning met het feit
dat hij, door zijn volk tot het katholieke geloof te brengen, zielen gered heeft. Gregorius vraagt
zich af wat hij bij het Oordeel zeggen zal, als hij zonder en de koning met een kudde voor de
eindtijdelijke rechter zal verschijnen. Carole Straw stelt zich de vraag: 'Could a King be rewarded
more than a Pope. Heaven forbid!' in: Carole Straw,'Gregory's politics', 58. Gelukkig hebben de

Angelen zich als Gregorius' kudde opgesteld en hem altijd als hun apostel gevierd en vereerd.

7+ David Hipshon,'Gregory the Great's "Political Thought'7450 in discussie met Straw. Zij
inerpreteert het doen van Gods wil in facite quod Dei est, et Deus jaciet quod vestrum est - verval
Gods wit en God zaljouw wil doen in Ep Xi,49 aan koningin Brunhilde, als het werken voor de
kerk en de beloning als verwijzend naar wereldlijke zaken. Hipshon neemt de zin uit de brief
letterlijk en duidt het dus als een theologische uitspraak. Cf. Ep. xi,37 05-38 waar Aethelberht iets
soortgelijks wordt aangezegd.

.,

78. David Hipshon,'Gregory the Great's "Political Thought  , 451.
",

79. David Hipshon,'Gregory the Great's "Political Thought   , 452 waar gewezen wordt op een
verschil met Augustinus die leert dat de koningen oorspronkelijk daadwerkelijk herders waren.
Met een verwijzing naar Moralia Xxi,15 en De civitate dei xix, 15
80. Silke Floryszczak, Die Regula pastoralis, 230v.
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traal begrip is condescensio - de  inievende vereenzelviging met de medemens als
voorwaarde voor de naastenliefde, waarin de navolging zich uit. 81

Gregorius overdenkt de macht in zijn Moralia en schrijft met de Regula pas-
toralis een handboek over de machtsuitoefening. In zijn brieven klinken zijn
inzichten en idealen door. Gregorius denkt in het klooster. Zijn denkwereld
wordt gekenmerkt door de monastieke conversatio rond de Schrift waarin, als
je goed leest, de heilsgeschiedenis oplicht. Gregorius de Grote betrekt in zijn
roeping klooster en wereld op elkaar en, in het verlengde hiervan, de heilsge-
schiedenis op de geschiedenis en de contemplatio op de actio. Het zijn de uiter-
sten van een oppositie die door de krachtlijn van respectievelijk het aangesto-
ten worden door de genade, de navolging en de missio met elkaar verbonden en
gedragen worden. De allegorische schriftlezing slaat een brug naar de wereld en
daarmee treedt het denken van Gregorius buiten de muren van het klooster en
reikt het achter zijn monastieke publiek. De inclusieve term rector in de Regula
pastoralis is daar een aanwijzing voor.82 De hint is in de tekst aanwezig en in de
geschiedenis opgepakt. Of in termen van de semiotiek: het maakt deel uit van
de intentionaliteit van het discours die in de tekst geinvesteerd is, en in die zin
door Gregorius bedoeld, minstens als vermoede overtuiging en wellicht wel
meer.83 Een en ander past bij de historische eigenheid van Gregorius de Grote,
bij zijn profetisch en eschatologisch verstaan van roeping en missie, en het rela-
tiveert grenzen. Niet alleen de grenzen van de Respublica romana of de grens

tussen de afzondering zoekende monnik en de in de wereld levende bisschop,
maar ook die tussen clerus en leek en gelovige en ongelovige. Overal en voor
iedereen nadert de komst van het Einde. Het maakt Gregorius tot een gelovige
grensganger.

81. Silke Floryszczak, Die Regula pastoralis, 269 vertaalt condescensio met'die mitfuhlende
Herablassung auf die ebene jedes Menschen.' en voegt daar aan toe:'Gregor liefere eine Anleitung

zum Fuhrungsstil durch Meditation. Dieser Fuhrungsstil musse die Bedurfnisse aller Untertanen
berucksichtigen, welche in Heiligkeit, geistlichem Fortschritt und dem Erreichen des Reichs
Gottes bestanden. Hierin sieht I Peterl Brown eine Verwandlung der antiken Tradition der Sorge
um das eigene Heil und die Selbstvervollkommnung Gregor uberwinde die Scheu vor der
Machtsausubung, die sich bei ihm dann in Form der condescensio als Sorge um die
Vervollkommnung der Mitmenschen zeige.' (met een verwijzing naar Peter Brown, Die
Entstehung des christlichen Europas (Manchen, 1997),1679.)
81 Silke Floryszczak, Die Regula pastoralis, 271, ook weer in navolging van Peter Brown. In haar
studie onderzoekt Floryszczak de doorwerking van de Regula pastoralis in de Karolingische tijd.
Cf. R.A. Markus,'Gregory the Great on kings' in: Diana Wood, The church and sovereignty c. 590-
1918,15·
83·'('..)it i s high time that his [Gregorius de Grotel contribution to the breaking down of the
barriers between the secular and the ecclesiastical spheres was acknowledged. The Gregorian
view provided a foundation for a marriage between the two authorities which proved useful to
secular ruiers and ecclesiastics alike before the eleventh century.' in: David Hipshon,'Gregory the

",Great's"Political Thought  , 453-
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2. DE REPRESENTATIE VAN EEN SEMIOTIEK VAN HET
VERLEDEN

De semiotiek beschouwt zichzelf als een wetenschappelijke praxis en presen-
teert het resultaat van de analyse als een leeshypothese. De nadruk op het gege-
ven dat het hier om een betekenisvoorstel gaat, wordt niet ingegeven door een
methodische gebrek aan durf maar door de epistemologische overtuiging dat
er nooit sprake kan zijn van een definitieve waarheidsuitspraak over de verle-

den werkelijkheid. Al kan niet ontkend worden dat een leeshypothese niet zon-
der enige pretenties geformuleerd wordt. Dit gezegd zijnde, is het tijd om het
semiotische antwoord te geven op brandende vragen als: was Aethelberht nu
weI of niet gedoopt toen hij  Ep. xi,37 ontving? Wordt hij in deze brief conform
het staande beleid opgeroepen zijn schouders meer onder de zaak te zetten en
herformuleert Gregorius de Grote in Ep. xi,56 de eerdere instructies tot een
compleet nieuwe strategie?

Het historisch belang van de twee missie-instructies was aanleiding om de
twee bronnen afzonderlijk aan een semiotische analyse te onderwerpen. Voor
Ep. xi,37 is dat in hoofdstuk III gebeurd en voor Ep. xi,56 in hoofdstuk i v. De
analyse heeft betrekking op de betekenisvormende structuren onder het mani-
festatieniveau van de tekst. In feite is het manifestatieniveau het enige raakvlak
tussen semiotiek en geschiedenis: daar komen bron en discours samen. Het ligt
voor de hand dat punt als uitvalsbasis te nemen en te onderzoeken wat de aan
de bronnen ontleende historische bewijzen in het discours betekenen. Vervol-
gens zal een uitspraak gedaan moeten worden over hoe de twee discoursen zich
tot elkaar en tot de historische ruimte verhouden. Vanzelfsprekend alleen voor
zover de logische representatie van de enunciatieve structuren daartoe aanlei-

ding geeft.

2.1 Semiotische betekenis van de missie-instructies

Met de reconstructie van Markus in het achterhoofd is het op de eerste plaats
van belang de plaats in het discours en de rol in de betekenisvormgeving te
bepalen van, allereerst, de twee instructies, vervolgens de mededeling van het
lange nadenken (cf. diu mecum cogimns - na lang overpeinzen r7 in Ep. Xi,56) en
ten slotte het benoemen van de aanleiding (cf. de causa Anglorum - aangaa,ide
de kwestie van deAngelen e in Ep. Xi,56). Bij de bespreking van Ep. xi,37 zal ook
aandacht besteed worden aan de zinsnede eam guam accepisti divinitusgratiam
-de genade die u van Godswege heeft ontvangen r8-9.De genade betreft, volgens
Markus (althans in zijn eerste reconstructie), de doop en dat is voor Gregorius
de Grote het argument waarop hij Aethelberht kan aanspreken. In de leeshypo-
these is voorgesteld de genade als in relatie met het koningschap te duiden.
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Met Markus' reconstructie in het achterhoofd is de verwachting dat in bei-
de discoursen de inhoud van de instructie een hoofdrol zal spelen in de beteke-
nisvormgeving en dat in Ep. xi,56 sporen van een zekere frictie ten opzichte van
Ep. xi,37 aangetroffen zullen worden. Als dat het geval is, kan ook op basis van

de gegevens van de leeshypothese gesteld worden dat het in deze brieven om de
missiestrategie gaat en dat, los van het feit dat de brief aan verschillende perso-
nen gericht is, in de jongste brief de op confrontatie gerichte, oude strategie
omgezet wordt in een op accommodatie gerichte missiepolitiek.

i. EPISTEL XI,37
De semiotische beschrijving van de discursieve structuren van het discours Ep.
Xi,37 plaatst de instructie aan Aethelberht om tempels te vernietigen in discur-
sieve eenheid (ii b) r8-18. De instructie wordt daar, samen met het onderdruk-
ken van de heidense cultus, beschouwd als een uiting van zelum rectitudinis -
de ijver van de gerechtigheid rio van de koning, wat begrepen wordt als een mid-
del om de bekering van de Angelen te bevorderen. Van Aethelberht wordt niet
alleen een inzet voor de bekering van zijn volk gevraagd maar ook voor subdi-

torum mores ( . . . ) aedifica - het opbouwen van de zeden van de onderdanen r12
en wet in magna vitae munditia - tot een zuiver leven r12 met als concrete
instructies: exhortando, terrendo, blandiendo, corrigendo et boni operis exempla
monstrando - door hen aan te sporen, vrees in te boezemen, te vleien, terecht te

wijzen en door het tonen van voorbeelden van goede werken r13-14· Het totaal van
de instructies laat zich lezen als een middel tot een doel, namelijk het bevorde-
ren van de bekering en van een zuiver leven. Deze twee doelen spelen een dra-

gende rol in de betekenisvormgeving van het discours.
Het discours Ep. xi,37 betreft een bepaald /doen geloven/ door Gregorius van

Aethelberht van allereerst een door God ingestelde orde en vervolgens de con-

sequenties daarvan in discursieve eenheid (ii b). Met cognovimus - wij weten r6

spreekt het discours een eufore sanctie uit over de aangetroffen orde en geeft te
kennen dat het beoogde /moeten handelen/ vanwege de orde een /kunnen han-
delen/ impliceert; dat gebeurt door het /moeten en kunnen handelen/ te benoe-
men. In de leeshypothese is gewezen op een drietal clusters waar de in het dis-
cours aan Aethelberht voorgestelde handelingscatalogus uit bestaat.84 Als proe-
ve van een pastoraat voor politici, zo is hierboven het narratieve programma
van Gregorius genoemd, belicht het discours eerst en vooral de persoonlijke
betrokkenheid van Aethelberht in het handelen. Er is sprake van sollicita men-
te - met attente geest r9 en van zelum - #ver rio. Tegen de twee instructies die

4 Het gaat dan om het bewaken van de competentie, de inspanningen voor de bekering van de
Angelen en het bevorderen van een zuiver leven: een ethisch handelen met als trefwoord
religiositeit. Zie hoofdstuk Ilt, paragraaf 3-1-ii.
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met het bevorderen van de bekering te maken hebben staan vier instructies die
aansturen op een voorbeeldig eigen handelen ter bevordering van het zuivere
leven van de onderdanen (cf. de vier instructies bij aedifica - bouw op r14).Het
aanstellen van bonos - goede mannen r3 plaatst Aethelberht in het middelpunt
en dat is tegelijkertijd de reden hem verantwoordelijk te maken voor de in het
discours voorgestelde gang van zaken. Het /doen geloven/ richt zich op een te
voltrekken transformatie van /goed/ naar /beter/.

De instructie heidense tempels te vernietigen licht in het discours op als
spoor van de figuur'regeren van een vorst'. De instructie thematiseert'geweld',
met als oppositie afbreken vs. opbouwen (van bouwactiviteiten is geen sprake,
wel van een opbouwen van een zuiver leven na het onderdrukken en vernieti-
gen ten dienste van de bekering). Door deze betekenisdragende elementen
vindt de instructie een plaats in de betekenisvormgeving van het discours en
dat tekent een parcours van expliciteren van, met de juiste orde gegeven, goede
aanzetten. Everte- vernietigr12 (en dat geldt ook voor insequere- onderdrukrii)
staat in het teken van het afsnijden of afwenden van het oude: conversione - de

bekeringrii (cf. ook het revocans - afgebracht ng van Constantijn). Ondanks het
opnemen van de referentialisatie everte - vernietig r12 in de betekenisvormge-
ving van het discours, lijkt het dat het discours niet zozeer gericht is op de spe-
cifieke daad van het fysieke vernietigen van tempels door de koning maar op de

algehele inzet voor de christelijke zaak van Aethelberht.

De vaststelling eam guam accepisti divinitusgratiam sollicim mente custodi - be-

waak zorgvuldig de genade die u van Godswege heeft ontvangen met een attente
geest r9-10  maakt decl  uit van  discursieve eenheid  (ii)  0-29 waarin Gregorius

zijn lezing van de goddelijke ordening onder woorden brengt. Het is de eerste

bepaling van de handelingscatalogus (eenheid ii b) die op grond van de godde-
lijke ordening (eenheid ii a) de koning wordt voorgehouden. Een belangrijke
schakel tussen beide is de markering et ideo, gloriose jili - en daarom, roemrijke
zoon r8, waarmee een onvermijdelijkheid verwoord wordt en het langzaam
maar zekerduidelijk wordtdat er, in deogen van Gregorius, voordekoninggeen
ontsnappen aan is.

In de analyse bleek dat het discours een uitgekiende en geraffineerde mani-
pulatieve strategie uitzet om Aethelberht ervan te overtuigen dat hij zich in
moet zetten voor wat Gregorius voor ogen staat, perjecta conversione - de per-
fecte bekering r58-59 van de Angelen. Het kernpunt van de strategie is de stil-
zwijgende vanzelfsprekendheid waarmee het koningschap van Aethelberht in
een heilshistorisch kader geplaatst wordt. Het effect van deze manipulatie is dat
Aethelberht op zijn positie aangesproken wordt, als ankerpunt en voedingsbo-
dem voor zijn daden ter bevordering van zowel de bekering als het zuivere leven
van zijn onderdanen. De erkenning door Gregorius van Aethelberhts positie als
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een van de bonos - goede mannen maakt van hem een onmisbare schakel in de
heilshistorische dynamiek. Het discours formuleert in de handelingscatalogus
welke rol in dit verband van hem verlangd wordt. Het vervullen van die rol
begint met en wordt begrepen als het bewaken van divinitus gratiam - de gena-
de van Godswege rg.

ii. EPISTELXI,56
De instructie quiafana idolorum destruiin eadem gente minime debeant- dat de
tempels van de idolen van dat volk zo weinig mogelijk verwoest moeten worden r8-
9 in Ep. xi,56 spreekt, naar de letter van de tekst, de eerdere instructie aan Aethel-
berht tegen. De semiotische vraag is of de betekenisvormgeving van het dis-
cours, voor wat betreft de instructie, sporen van een fundamentele koerswijzi-
ging inbrengt. Vanuit een eerste verkenning van de tekst van het discours kan

opgemerkt worden dat de instructie niet zonder de aanvulling quae in eis sunt,
idola destruantur- debeelden die zich binnen [de tempels] bevinden moeten ver-
woest worden r9 gelezen kan worden en dus niet geweldloos is. Dat nuanceert de
tegenstelling met de instructie in Ep. xi,37 enigszins. Vervolgens lijkt het zo te
zijn dat de instructie niet zozeer principieel, wat in het geval van een fundamen-
tele koerswijziging voor de hand ligt, maar pragmatisch van aard is, immers: si
fana  eadem bene  constructa  sunt -  als  deze tempels  goed  gebouwdzijnni dienen

ze hergebruikt te worden voor de christelijke eredienst (waardoor voor de hand
ligt dat bouwvallige tempels wel verwoest moeten worden). Ook deze observa-
tie nuanceert de interpretatie van een fundamentele koerswijziging.

Uit de analyse van het discours Ep. xi,56 kan opgemaakt worden dat de
instructie niet samenvalt met het antwoord op het probleem waarover zo lang
is nagedacht, maar er deel van uitmaakt. De instructie is ingebed in een casus

waarin het gaat om het effect van het herinrichten en hergebruik van heilige
plaatsen (discursieve eenheid (iv) r8-15:'inzien van de vergissing van het hart'),
welke verbonden is met een tweede casus waarin het gaat om het effect van het
omvormen van religieuze plechtigheden (discursieve eenheid (v) r15-23: 'ont-
vankelijk worden voor innerlijke vreugde'). De twee casussen gaan in op het
wezen van het missionaire veranderingsproces. Uit de betekenisvormgeving
van het discours wordt duidelijk dat het juiste missionaire handelen niet zozeer
daden stelt als wel ruimte creeert. Allereerst voor de bekeerlingen (om hun ver-
gissing in te zien en langzaam ontvankelijk voor de Waarheid te worden) en
vooral voor God om, zoals in het geval van het volk Israel (discursieve eenheid
(vi b) rii-15), het heilswerk te voltooien. Het antwoord op causa Anglorum - de
kwestie van de Angelen lijkt te zijn dat missioneren geen zaak van realiseren is
maar van faciliteren. Missionarissen moeten doen wat ze behoren te doen en
dienen ook hun grenzen te kennen. Op die grens neemt Gods almachtige com-

petentie het werk over.
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In de historische reconstructie van Markus wordt de aanleiding voor Grego-
rius om Ep. xi,56 te schrijven in verband gebracht met het moment waarop tot
Gregorius doordringt wat de portee van de rapportage van Laurentius en Peter
is over de ontwikkelingen van de missie in Kent. De inhoud en ook het loutere
feit van deze rapportage, vallen buiten het blikveld van het afgebakende dis-
cours; het discours manifesteert immers geen referentialisaties naar Laurenti-
us, Peter of hun rapportage. De historische aanwijzing voor hun rapportage
quid diu mecuni de causa Anglorum cogitans tractavi - dat wat ik na lang over-
peinzen aangaande de kwestie der Angelen heb uitgewerkt r7-8 behoort wel tot
het afgebakende discours. Markus relateert de duur van het overpeinzen aan de
maand tussen het schrijven van Ep. xi,37 en Ep. xi,56, en ziet in het noemen van
de kwestie een verwijzing naar de berichten uit Kent die als strekking de moei-
zame voortgang van de missie zouden hebben. Over de duur van het nadenken
valt op grond van de analyse van het discours Ep. xi,56 niets te zeggen. De lees-
hypothese heeft bij de bespreking van de geleding van de instantie van de enun-
ciatie wel een voorstel gedaan over de aanleiding van het nadenken (zie para-
graaf 5 van hoofdstuk iv).

Het nadenken over de kwestie is een reactie op het eerdere stellen door
Augustinus van de kwestie van de Angelen. Het moment van het stellen van
causa Anglorum - de kwestie van de Angelen is het moment waarop de intentio-
naliteit van de enunciatieve reeks, die gericht is op de (dan nog niet geproble-
matiseerde) missie van de Angelen, ondermijnd wordt. De intentionaliteit van
deze enunciatieve reeks is hierboven beschreven als een missioneren; de con-
crete uitvoering van het missieproject in Kent botst blijkbaar op de weerbarsti-
ge realiteit ter plekke en is aanleiding voor een bepaalde twijfel, juist bij de
instantie van de enunciator in deze reeks, de missiebisschop Augustinus. In de
analyse wordt de kwestie beschouwd als een zaak tussen hem en Gregorius.
Hieruit kan worden opgemaakt dat het probleem hem alleen aangaat. En dat
probleem, suggereert het discours in de analyse, omvat meer dan het niet meer
vernietigen van heidense tempels. Het'besluiten na lang nadenken' versterkt in
de betekenisvormgeving de noodzaak van het'nauwkeurig ahvegen om te rege-
len', waarmee de durativiteit van diu - lang r7 eerder een kwalitatieve dan tem-
porele lading krijgt.

111. EFFECTEN EN RESULTATEN VAN DE SEMIOTISCHE LEZING:
EEN TUSSENBALANS

De aan het begin van deze paragraaf uitgesproken verwachtingen zijn niet uit-
gekomen. De instructies spelen geen hoofdrol in de betekenisvormgeving van
het discours en de analyses tonen geen sporen van een frictie in Ep. xi,56 ten op-
zichte van Ep. xi,37· Ep. xi,56 reageert op een (dreigend) /niet geloven/ van Au-
gustinus in zijn missionaire opdracht. Het discours corrigeert een gebrekkig in-

252



zicht in hoe de dingen nu eenmaal gaan; het relativeert het ongeduld van een te
veel en te snel willen en een overschatten van de eigen mogelijkheden. De brief
onderstreept het belang van een gelovig vertrouwen dat God, op grond van zijn
almachtige en voltooiende competentie, het roer overneemt als de mens op de
grens van zijn eigen kunnen stuit. Het effect van deze lezing is dat de instructie
tempels niet te verwoesten zijn prominente rol in de tekst verliest en, zonder zijn
betekenis te verliezen, opgenomen wordt in het weefsel van het discours.

Dat is eigenlijk ook zo voor de instructie tempels te vernietigen in Ep. xi,37,
waar het vooral lijkt te gaan om de inzet van de koning en zijn voorbeeldige
handelen als bijdrage in het realiseren van minstens een hoofdstuk uit de heils-

geschiedenis, de gentis vestris perfecta conversione - de voltooide bekering van uw
[Aethelberhts] volk r59-60 in Ep. xi,37· Het punt van het discours is dat Aethel-

berht zich bewust wordt van wat er op het spel staat en dat hij daarin een ver-

antwoordelijke positie bekleedt. Zijn positie wordt beschouwd als resultaat van
een heilshistorische act van God, divinitus gratiam - een genade van Godswege
rg schrijft Gregorius aan Aethelberht. De zorg van het discours is dat Aethel-

berht, met het oog op het naderende Einde van de wereld, met kennis van zaken

(dat wil zeggen: zich bewust van de heilshistorische dynamiek van de geschie-
denis) zijn verantwoordelijkheid neemt en in ieder geval in zijn landen het
christendom verspreidt. Het lijkt wel alsof de twee brieven als discours andere

zorgen hebben dan als bron volgens de historische lezing.

2.2 Semiotische representatie van de missie-instructies

Op het moment dat de vij f door Markus geformuleerde tekstargumenten hun
vanzelfsprekende betekenis binnen de kaders van het afgebakende discours vin-
den, kan het lijken alsof de semiotiek zich onttrekt aan het beantwoorden van

de vraag van de historische kwestie. Ook kan de indruk ontstaan dat het laatste
woord gezegd is als de semiotische lezing vaststelt dat er in de brieven sprake is
van een Andere bezorgdheid dan waar de brieven volgens de historische lezing
een uitdrukking van zijn. In de geschiedenis gaat het immers uitdrukkelijk om
het bepalen van de intertekstuele relatie tussen de brieven in hun historische
context. En inderdaad, er zijn geen sporen van expliciete referenties naar elkaar.
Maar daardoor is de semiotiek nog niet uitgepraat.

1. ENUNCIATIEVE OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE DISCOURSEN

Tussen beide discoursen bestaan allerlei gemeenschappelijkheden en overeen-
komsten. Het gaat allereerst om twee brieven. Samen met de gebruikte taal en
de gelijke conventie van het dateren wordt hier een eerste, culturele gemeen-
schappelijkheid gesuggereerd. Zowel Ep. xi,37 als Ep. xi,56 zijn geschreven door

Gregorius en in beide enunciaties bekleedt hij de positie van enunciator. De
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communicatieve ruimte wordt, zij het met een variatie in Ep. xi,56, op een gelij-
ke wijze geleed: een'hier' van de enunciator, bekleed door de spatialisatie Rome
en een 'daar' van de enunciataire, bekleed door de spatialisatie Kent. Ep. xi,56
wijkt in zoverre afdat de communicatie via de bemiddeling van een gedelegeerd
enunciator verloopt (i.c. door de gedelegeerde enunciator Mellitus die onder-
weg is en de opdracht krijgt bij aankomst een en ander aan Augustinus door te
geven, cf. hoofdstuk I v paragraaf 5.1). Beide ruimtes maken niet alleen deel uit
van de communicatieve ruimte maar ook van de ruimte die'wereld' genoemd
kan worden. Deze ruimte is het toneel voor het missieproject waar beide dis-
coursen deel vanuit maken.

Er is weliswaar sprake van een tweetal actoren die de positie van enunciatai-
re bekleden, namelijk Aethelberht en Augustinus, maar uit Ep. xi,37 blijkt dat
beide in elkaars nabijheid vertoeven: Augustinus is raadsman van Aethelberht.
Niet alleen Gregorius en Augustinus komen in beide discoursen voor, dat geldt
ook voor de actoren God en Mauricius Tiberius; allen zijn op de een of andere
manier verbonden met de spatialisatie Rome en vervullen een rol in de over-
brugging van de afstand tussen de ruimte hier en daar. Gregorius is de afzender
van de twee brieven, Mauricius speelt in de datering een bijrol, Augustinus is in
Ep. xi,37 de vooruitgeschoven Romeinse post en God blijkt beide ruimtes van
de wereld ingesteld te hebben en te bestieren. Opvallend is dat Gregorius in de
correspondentie met de vreemde koning gebruik maakt van de diensten
(althans de faam en reputatie) van een voor hem bekend vorst: keizer Constan-
tijn (waarmee in beide ruimtes van de communicatie van Ep. xi,37, de geestelij-
ke en wereldlijke macht vertegenwoordigd zijn) en dat Gregorius zijn corres-
pondentie (of eigenlijk conversatie) met Augustinus in Ep. xi,56 tot stand laat
komen door de inzet van een andere geestelijke, de abt Mellitus. Het schrijven
aan Mellitus, die uit Rome vertrokken is, overbrugt de afstand tussen Rome en
Kent en zal bij aankomst, door uit te spreken wat geschreven staat, Gregorius in
Kent en v66r Augustinus present stellen.

Ep. xi,56 is een zaak voor louter clerici (Gregorius, Mellitus, Augustinus) en
Ep. xi,37 is een discours waarin geestelijken vorsten instructies en raad geven.
In beide discoursen gaat het om een door de enunciator uitgesproken bezorgd-
heid om de inzet van de geadresseerde (de enunciataire) in het project dat in de
communicatie ter sprake wordt gebracht. Voor zover er een verschil is, ligt dat
op het vlak van de communicatieve ruimte. Het'hier' van de enunciator ver-
schilt van het'daar' van de enunciataire in de aanwezigheid van een wel respec-
tievelijk (nog) niet perfecta conversione - voltooide bekering r58-59 in Ep. xi,37·85

4 In Ep. xi,56 ontbreekt een duidelijk parallelle formulering. Wei is duidelijk dat de brief
handelt over het missioneren. Na een pleidooi voor het serieus nemen van de factor van de
geleidelijkheid in het bekeringsproces wordt ter adstructie naar een reeds voltooid heilshandelen
verwezen: sic Israelitico populo in Aegypto Dominits se quidem innotuit - op zo'n wijze nameliik
heeft de Heer zich bekend gemaakt aan het volk van Israel in Egypte r17-19.
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Voor beide discoursen geldt dat in Rome de kennis aanwezig is dat doel te rea-
liseren (zowel de kennis hoe als kennis van de noodzakelijkheid), net als de wil
die kennis te delen en in praktijk om te zetten. Kent is in beide gevallen de ruim-
te waar de kennis in praktijk moet worden omgezet.

Als de discoursen in hun respectievelijke intentionaliteit slagen, zullen de
realisaties van beide communicaties ertoe bijdragen dat de kloof tussen het
'hier' en het'daar' opgeheven wordt; en daarmee wordt de eenheid in de wereld
hersteld. Zowel in Ep. xi,37 als in Ep. xi,56, wordt de enunciataire door de enun-
ciator verbonden met een uit te voeren missieproject. Hier tekenen zich de con-
touren af van een te veronderstellen instantie van de enunciatie van het missie-

project. De vraag voor de volgende subparagraaf is welke rot en positie de dis-
coursen binnen deze enunciatie bekleden en innemen. Het gaat dan om de pri-
oriteitstelling van de missie-instructies.

ii. DE DISCOURSEN ALS UITINGEN VAN DE ENUNCIATIE VAN HET

MISSIEPROJECT
In de analyses bleek dat zowel voor Ep. xi,37 als Ep. xi,56 de inauguratie van de

enunciatie op gang gebracht werd door het uitspreken van een /geloven/ in de
ware en almachtige God, waardoor een op te heffen disjunctie tussen 'gelovi-

gen' en'niet gelovigen' wordt ingesteld; hier wortelt de drang, kennis en nood-
zaak tot een missionair handelen dat erop gericht is de Angelen in Kent te beke-
ren. De Angelen zijn een manifestatie van de gemeenschappelijke intentionali-
teit van de instantie van de enunciatie van het missieproject, waarvan in beide
discoursen sporen te vinden zijn. In Ep. xi,56 natuurlijk causa Anglorum - de
kwestie van de Angelen en in Ep. xi,37 waar Aethelberht rex Anglorum - koning
der Angelen genoemd wordt en Gregorius meedeelt dat hij heeft vastgesteld dat
God in 's konings landen gehandeld heeft. Bij de bespreking van de inaugura-
tie van de instantie van de enunciatie Ep. xi,56 is opgemerkt dat het discours
deel uitmaakt van een (veronderstelde) enunciatieve reeks en dat het aan de
orde stellen van causa Anglorum - de kwestie van de Angelen (waar Ep. xi,56 de

reactie op is) gelezen moet worden als een spoor dat erop wijst dat het oor-
spronkelijke /geloven/ in de noodzaak en mogelijkheden van het missioneren,
is ondermijnd. In de argumentatie van Ep. xi,56 wordt op basis van de gelovige
kennis van Gods voorzienige handelen in Egypte, een model voor het mense-

lijk missionair handelen opgesteld (een missionaris moet geduld hebben, mis-
sioneren is het faciliteren van Gods voltooiende heilshandelen). De kennis van
Gods voorzienigheid speelt ook in Ep. xi,37 een belangrijke rol, namelijk daar

waar Gregorius op basis van Gods heilshandelen vaststelt dat Aethelberht

koning is en dat opmerkelijke verschijnselen en gebeurtenissen naar de eindtijd
verwijzen. Telkens wordt in zichtbare verschijnselen een diepere, heilshistori-
sche betekenis herkend. In de passage waarin het gaat om de geloofsbrief van
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Augustinus, wordt een eufore sanctie uitgesproken over precies deze competen-
tie van Augustinus: de wereld in heilshistorisch perspectief kunnen zien (cf.
vooral sacrae scripturae scientia repletus - [Augustinus] is vervuld met kennis
van de heilige Schnyt 01 in Ep. xi,37). Deze eufore sanctie is een spoor voor een
andere prioriteitstelling van de brieven dan die van de historische, chronologi-
sche volgorde.

Als de eufore sanctie geloofwaardig wil zijn, en dat geldt ook voor de warme
aanbeveling naar Augustinus' raadgevingen te luisteren, dan kan er geen spra-
ke (meer) zijn van een aan causa Anglorum - de kwestie van de Angelen gerela-
teerde twij fel bij Augustinus. Wat zoveel wil zeggen als dat in het perspectief van
de betekenisvormgeving Ep. xi,56 aan Ep. xi,37 vooraf gaat. De betekenis van de
oproep aan de koning wordt door een twijfelende bisschop teniet gedaan; op
haar beurt kan Ep. xi,56 heel goed zonder Ep. xi,37, ware het niet dat het logisch
is dat de door God aangestelde koning van het te missioneren volk erkend
wordt en op diens verantwoordelijkheid wordt aangesproken. Met andere
woorden, Ep. xi,56 dient gelezen te worden als een realisatie van het /geloven/
door de instantie van de enunciator in het /doen geloven/ van de enunciatie van
het missieproject.

De prioriteitstelling die ervan uitgaat dat Ep, xi,37 Ep. xi,56 veronderstelt, moet
allereerst aannemelijk kunnen maken dat de fundamentele oppositie tussen
/Gods voorzienigheid/ en /menselijke daadkracht/ niet alleen de bron is voor
de betekenisvormgeving van het discours-knonct Ep. xi,56 maar ook van Ep.
Xi,37· En inderdaad, dat het feitelijk koningschap van Aethelberht beschouwd
kan worden als een door God ingesteld koningschap (wat vooralsnog'onbe-
wust en passief' is), is afhankelijk van de door Gregorius verworven competen-
tie Gods voorzienigheid te doorgronden. Et ideo - en daarom r8 in Ep. Xi,37
manifesteert een spoor van deze competentie: Ep. xi,37 formuleert de termen
van het beoogde koningschap ('bewust en actief' in het kader van de heilsge-
schiedenis en in die zin faciliterend voor wat betreft de ontvouwing ervan). Zo
blijkt dat de werkelijkheid niet louter'chaos' of'onheil' of weerbarstig is, want
op basis van de bijzondere kennis van Gods voorzienigheid kon het koning-
schap van Aethelberht correct geduid worden (als meer dan geschiedenis,
namelijk'niet chaos' en'niet onheil'). En zo kwam de werkelijkheid Augustinus
ook weerbarstig voor, toen hij causa Anglorum - de kwestie van de Angelen aan
de orde stelde omdat hij in het bos van de geschiedenis de lichtinval van de
heilsgeschiedenis uit het oog verloor. Ep. xi,56 herinnert hem eraan dat God
handelt en het begonnen heilshandelen zal voltooien en dat de twijfelende mis-
sionaris baat heeft bij de ervaring van het bergbeklimmen: het doel zal alleen
door geleidelijkheid bereikt worden. Ddt zal Augustinus Aethelberht in zijn
raadgevingen meegeven.
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Vervolgens is het belangrijk de instantie van de enunciator in de communi-
catieve situatie van de enunciatie van het missieproject te benoemen. In de logi-
ca van de hier voorgestelde prioriteitstelling zal niet alleen Gregorius maar ook
Augustinus deze positie moeten bekleden. Voor de actor Gregorius ligt dat, als
enunciator van beide enunciaties, voor de hand.

De hier voorgestelde instantie van de enunciatie van het missieproject (zie sche-
ma 5.1) wordt ingesteld door de oorspronkelijke intentionaliteit van de met Ep.
Xi,56 veronderstelde enunciatieve reeks, waar Gregorius de competente drager
van is en waarvoor het nodig is dat Augustinus die competentie deelt en blijft
delen. Via de omweg van Ep. xi,56 installeert, of beter herinstalleert Gregorius
Augustinus als zijn gedelegeerde in de enunciatie van het missieproject op de
positie van enunciator. De positie van enunciataire wordt door Aethelberht en
zijn volk bekleed. De koning is de ontvanger van het /doen geloven/ wat zowel
Gregorius (in zijn brief) als Augustinus (in zijn raadgevingen) instellen ter
behartiging van de Engelse missie.

/ DOEN GELOVEN / / DOEN NIETGELOVEN / / DOEN GELOVEN /

Gregorius de Angelen
(kenneren behoeder (weerbarstige realiteit

van de noodzaak tot missioneren) van cousa Anglorum)
Augustinus

(raadgever en missiebisschop)
Enunciator 4 Anti-Enunciator

V                                        V

Enunciataire Anti-Enunciataire
Aethelberht, Augustinus,

Rex anglorum kennerenbehoedervan
(onwetend door God aangesteld de noodzaaktot missioneren

middelaar voor genadegaven) (twijfelend en bevestiging zoekend)

Schema 5.1 Weergave van de communicatieve handeling van de enunciatie van het
missieproject. Depijlen geven de entinciatieve manipulaties aan: de schuine lijn een
/doen niet geloven/ zoals gemanifesteerd in Ep. xi,56. Dit /doen niet geloven/ probeert

het door de anti-enunciator ingestelde /doen geloven/ in de weerbarstigheid van de
realiteit in Kent van Augustinus te ontkrachten (de onderbroken pijl van boven naar

beneden). De schuine stippellijn duidt het /geloven/ van Augustinus aan als het
(veronderstelde) antwoord op het /doen niet geloven/ door Gregorius waarmee
Augustinus zijn twijfel terzijde legt. Op basis van dit /geloven/ kan hij (wederom) de
positie van enunciator bekleden (als raadgever van Aethelberht). De pijl van boven
naar beneden tekent het /doen geloven/ zoals gemanifesteerd in Ep. xi,37 en het
advisetirschap van Augustinus.
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Tweemaal neemt Gregorius zelf het woord als eerste persoon enkelvoud: quid
diu mecum cogimns de causa Anglorum tractavi- watik na langoverpeinzen aan-
gaande de kwestie van de Angelen heb uitgewerkt r -8 in Ep. Xi,56 en haec nunc

(...) paucis locutus  sum - deze dingen  nu heb  ik kort gezegd r55-56  in Ep. xi,37·

Op grond van zijn kennis van de Schrift formuleert hij het missiemodel. Zijn
uitspraak in de brief aan koning Aethelberht kan gelezen worden als een uiting
van zijn eigen verantwoordelijkheidsbesef (en belang, cf. nostra gaudia - onze
vreugde r58 Ep. Xi,37) voor de zaak waar het orn gaat: het missioneren van de
Angelen. Op grond van deze manipulatie en zijn op basis van de Schrift verwor-
ven competentie, richt hij zich in zijn performantie tot Aethelberht. Dan
spreekt Gregorius in de eerste persoon meervoud, cf. cognovimus - wij zijn te
weten gekomen r6, reverentissimus autem frater noster Augustinus episcopus -
onze broeder,  de eerbiedwaardige bisschop Augustinus r30 en praeterea  scire  (...)
volemus - vervolgens willen wij laten weten r42 Ep. Xi,37; een 'officieel spreken'
van Gregorius de Grote, als te onderscheiden van een'eigen spreken' in de eer-
ste persoon enkelvoud.

Aethelberht krijgt in de eerste instantie te horen hoe God gehandeld heeft en
wat dat voor hem betekent. Vervolgens wordt hij opgeroepen te luisteren naar
alles wat Augustinus hem te vertellen heeft. Van wat Augustinus kan vertellen,
is alleen het missiemodel in Ep. xi,56 gemanifesteerd. In derde instantie wordt

Aethelberht geconfronteerd met het naderende Einde, wat het uitvoeren van de
instructies onder druk zet (cf. »tina - haast u rio Ep. xi,37), al wordt er een
troostrijke gedachte aan toegevoegd: nullomodo vestrum animum perturbetis -
weest niet verward in uw ziel r51-52 Ep. xi,37 (wat Gregorius kan zeggen vanwe-
ge het in Ep. xi,56 gemanifesteerde vertrouwen dat God zijn eenmaal begonnen
heilshandelen zal voltooien). De raadgevingen van Augustinus zullen hem hel-
pen de instructies uit te voeren en de tijdsdruk te relativeren (omdat ook Augus-
tinus weet hoe God in Egypte handelde). In die zin kunnen de raadgevingen
van Augustinus gelezen worden als een pragmatische en de troostrijke woorden
van Gregorius als een cognitieve investering in de competentie van de koning.

De performantie van Gregorius betekent zoveel als de affirmatie van het
/geloven/ in God. Zoals God in Egypte handelende zo zal God ook in Kent han-
delen. En God handelt daar ook, wat niet alleen blijkt uit het koningschap van
Aethelberht maar ook uit de tekenen van het naderende Einde. De hand van
God is ook zichtbaar in de goede werken waar Augustinus in uitblinkt, cf. aric-
tore  Deo - door  God zijn meester r32Ep. Xi,37·

De competentie van Gregorius (en Augustinus) om Gods hand en de impor-
tantie van de tekenen voor het menselijk handelen te her- en erkennen, mani-
festeert een spoor van de inauguratie van de enunciatie van het missieproject.
Het gaat dan orn de overgang van een /kunnen zijn/ naar een /zijn/ in het span-
ningsveld van de oppositie tussen'menselijke daadkracht' en'Gods voorzienig
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heilshandelen'. In de inauguratie verwerft Gregorius de competentie van het
/vertrouwen/ op God. In dit verband is de structuur van de geloofsbrief van
Augustinus van belang. Ervan uitgaande dat Gregorius deelt in wat hij Augus-
tinus in Ep. xi,37 toekent, manifesteert het werkwoord achter de bepaling de

overgang van het virtuele /kunnen zijn/ naar het actuele /zijn/ van de enuncia-
tieve structuur. Dat betekent dat'in den beginne' sprake is van de mogelijkheid
van het leven volgens een kloosterregel, het lezen van de Schrift en het doen van

goede werken. En dat achter minstens de goede werken sprake is van Gods
genade (cf. auctore  Dei -  door  God  zijn  meester r32 Ep. Xi,37)· De ontvankelijk-
heid voor Gods genade (het gelovige vertrouwen op God) leidt blijkbaar tot
goede werken. Door het lezen van de Schrift raakt een mens scientia repletus -
vervuld van kennis 01 en door het leven volgens de regel edoctus - ervaren r31
Ep. xi,37·

Op grond van deze verworven competentie is het subject van handelen van
de enunciatie, en dan gaat het om Augustinus en Gregorius, in staat te zien wat
er te doen staat en daar competent naar te handelen. Het parcours van de enun-
ciatie van het missieproject is dan al in beweging gezet (zie schema 5.2). Het
subject van handelen van de enunciatie van het missieproject wordt geactuali-
seerd: hij is nu geschoold in de monastieke regel, vervuld van kennis van de hei-

lige Schrift en blinkt, door God (de initiator van alles), uit in goede werken; wat
hem determineert tot de performantie die in Ep. xi,37 gemanifesteerd wordt. De
determinatie is een uiting van een menselijke daadkracht als een /ontvankelijk-
heid/ voor /Gods voorzienig heilshandelen/; met de performantie tenslotte
wordt het parcours gerealiseerd in het /doen/ van de /menselijke daadkracht/
als een /faciliteren/ van /Gods heilshandelen/.

Het voltrekken van het parcours van de enunciatie van het missieproject rea-
liseert een toenemen van de kennis van God. Gregorius deelt (en heeft dat in
Ep. xi,56 bevestigd) de kennis met Augustinus en zowel diens aanwezigheid als
de boodschap van Ep. xi,37 brengen de kennis over in Kent. Door deze kennis
in te brengen, licht het heilshistorisch perspectief in de realiteit van de geschie-
denis op en daarmee het handelingsperspectief waarom en hoe een en ander
uitgevoerd moet worden. Hier wordt de intentionaliteit van de enunciatie van
het missieproject gemanifesteerd.
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xi,37 God stelt bonos aan xi,37: de handelingscatalogus

Xi.56: God hondelt in het verborgene xi,56: herstelde kennis van zaken

Gods heilshandelen menselijke daadkracht
/ voltooiend / / faciliteren /

niet menselijke daadkracht Gods heilshandelen
/zijn / A B / doen /

A

/ kunnen zijn / -8 -A / behoren te doen /

niet menselijke daadkracht menselijke daadkracht
/ overlatend / / ontvankelijk /

Gods heilshandelen Gods heilshandelen

Xi.56: Gods hondelen in Egypte xi,56: erkenning: geleidelijkheid

xi.37: Gods handelen in Kent xi,37 erkenning: cognovimus

Schema 5.2 Narratief parcours van de enunciatie van het missieproject. In de
buitenste kring is hetparcours uitgezet in termen van de twee discoursen.

Gentis  (...)  perfecta  conversione -  de  voltooide  bekering van  het volk Ivan de

Angelenl r58-59 Ep. xi,37 manifesteert het /doen geloven/ van de enunciatie van

het missieproject. Het uiteindelijke doel is het verenigen (eigenlijk een hereni-

gen) van de ruimtes'hier' (de christelijke wereld) en de ruimte'daar' (een niet
christelijke wereld). Vanuit het /geloven/ in Gods voorzienig heilshandelen,
wordt Augustinus in het te bekeren'daar' geinstalleerd als missiebisschop en als
raadgever van de koning, die op zijn beurt door Ep. xi,37 geznstalleerd wordt als

een koning met een missionaire opdracht. Met de realisatie van het narratief
parcours kunnen missiebisschop en koning aan de slag. De enunciatie van het
missieproject projecteert een performantie die tot het bekeren van de Angelen
zal leiden als Augustinus de heidense religiositeit kerstent en Aethelberht zijn
gerechtigheid inzet voor de bekering van zijn volk en de zeden van zijn onder-
danen opbouwt. Als hij daarbij in het oog houdt dat het Einde nadert en ver-
der goed luistert naar de raad van Augustinus, dan zal hij tn roemrijker worden
dan zijn voorgangers en (ongetwijfeld in tegenstelling tot zijn voorgangers) een
hemelse beloning ontvangen.

iii. DE OVERTUIGINGSKRACHT VAN DE ENUNCIATIE VAN HET

MISSIEPROJECT
Historisch is het ondenkbaar een brief uit juli 601 te plaatsen voor een brief die
op 22 juni 601 gedateerd wordt. De semiotiek gaat ook niet over de chronolo-
gie. De analyse doet een achroon voorstel voor een gebeuren in de tijd. In het
gebeuren in de tijd, luidt het voorstel, moet er sprake zijn van een /geloven/ van
Augustinus wil de eufore sanctie over zijn competentie in Ep. xi,37 geloofwaar-

dig zijn. In dit onderzoek wordt, met inachtneming van de incommensurabili-
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teit tussen de semiotische en historische methode, aan dit voorstel wel degelijk
historisch belang gehecht.

De vroege datering van de rapportage van Laurentius en Peter heeft tot
gevolg dat er sprake kan zijn van een goed voorbereide versterking van de
Engelse missie. Het project van de missie in Kent was een belangrijk project: het
Einde naderde en het was duidelijk wat er nog te doen stond (Markus heeft het
over'unfinished business'). Het heidendom in Kent was vanaf het begin van de
missie het probleem of beter: de aanleiding en uitdaging. Het heidendom was
een gegeven van de tijd en voor de kerk geen novum. Integendeel. Er was wet-
geving, er was een geschiedenis van onderdrukken en er was een geschiedenis
van werven en missioneren.

De betekenis van Ep. xi,56 sluit aan bij wat hierboven de historische eigen-
heid van Gregorius de Grote genoemd is. Van Augustinus is bekend dat hij
monnik van het Sint Andreasklooster in Rome was. Hij was lid van de'mtme
equipe' ( Judic) als Gregorius en deelde of kende diens denkbeelden over heide-
nen en heidendom. Bij zijn uitzending in 596 moet hij minstens op de hoogte
geweest zijn van de missionaire strategie die Gregorius voor ogen stond en dan
kan Augustinus inderdaad de raadgever zijn die Aethelberht ertoe bracht nie-
mand het nieuwe geloof op te dringen (cf. HE i,26). Dat Augustinus, in de con-
crete situatie in Kent en door de ontwikkeling die zijn missie doormaakte, met
onverwachte ofnieuwe concrete vragen geconfronteerd werd, ligt voor de hand,
evenals het feit dat hij daarbij de hulp van Gregorius inriep. De corresponden-
tie van Ep. xi,36, Ep. xi,56' en Ep. xi,56 kan gezien worden als een voortzetting
op afstand van de monastieke conversatio en daar liggen ook de wortels van Gre-

gorius' denken over kerk en missie. In de instructies klinken Gregorius' over-
tuigingen en inzichten het scherpst door en de instructies vormen het hart van
de onderneming.

De positie en functie van Ep. xi,37 worden enigszins verhuld door de histo-
rische gegevenheid. De brief aan de koning sluit aan bij de traditie van intole-
rantie maar dat wil niet zeggen dat de brief door de traditie aan Gregorius is
opgedrongen. Het is en blijft zijn brief en kan alleen als zodanig, als het ware
gefilterd door de historische eigenheid van Gregorius, begrepen worden. Mis-
sie, conversio - bekering als voorbereiding op het Einde en het Oordeel, was pri-

mair een taak van de kerk en haar bedienaren. De wereldlijke gezagsdragers
hadden daarin een ondersteunende rol en deelden in de verantwoordelijkheid.
Daar werden ze door Gregorius op aangesproken. Ep. xi, 7 (en ook Ep. xi,35 aan

koningin Bertha) kan begrepen worden als 66n van de vele aanbevelingsbrie-
ven, zoals Gregorius die schreef aan de bisschoppen in Gallie en de Frankische
vorsten om steun te zoeken voor zijn kerkpolitieke optreden.

Het unieke van de missie in Kent is dat het een heidens volk buiten de gren-
zen van het rijk betrof. Het accent ligt op missie en niet op heidenen, want dat
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ook heidenen tot het geloof geroepen waren, is geheel in lijn met de overtuigin-
gen van Gregorius de Grote. Het ligt niet voor de hand te veronderstellen dat
hij zijn denken over het Einde, de navolging, de bekering en zijn opvattingen
over macht en machtsuitoefening veranderde op het moment dat hij koning
Aethelberht schrijft. Aethelberht is als de neushoorn. De woeste kracht van de
neushoorn, die een vorst wordt toegedicht (waarschijnlijk was het voor Grego-
rius ook een beeld dat de ervaringsgegevens treffend representeerde), wordt
door de goddelijke erkenning van de macht in lijn met de heilshistorische ont-
wikkeling gebracht. De macht als macht is gevaarlijk en daarom is nederigheid
ook voor vorsten een vereiste. Zij dienen zich te beschouwen als in dienst van
God. Dat bij het ploegen door zo'n krachtig dier als een neushoorn wel eens iets

vertrapt wordt of beschadigd raakt, zal zijn ingecalculeerd. Dat is iets anders
dan de krachtuitingen als een rechtvaardig middel accepteren. De wereldlijke
machtsmiddelen zal Gregorius eerder als uitingen van trots beschouwen en
afkeuren. En daarom voedt Gregorius, en Augustinus met hem, de door God
aangestelde koning Aethelberht met prediking; wijst hem op zijn verantwoor-
delijkheid, geeft richtlijnen hoe zijn land tebewerken en wijst hem op het nade-
rende Einde. Koning Aethelberht krijgt ook de spiegel van keizer Constantijn
voorgehouden (en in Ep. xi,35 houdt Gregorius koningin Bertha de spiegel van
Helena voor). Constantijn liet zich pas op zijn sterfbed dopen maar schikte zich
in de door God beschikte taakuitoefening en bracht het Romeinse Rijk tot het
christendom, het katholieke christendom. En dat is een stap in de richting van
een goede voorbereiding op de komst van het Einde.

De enunciatie van het missieproject manifesteert op verschillende plaatsen een
oppositie tussen de exterioriteit ofbuitenkant versus de interioriteit ofbinnen-
kant. Het gaat om een typisch gregoriaanse tegenstelling. In Ep. xi,56 bijvoor-
beeld is sprake van een overgang tussen de zichtbare, door mensen gemaakte
(en te maken) vorm en de onzichtbare, door mensen geloofde maar door God
te veranderen inhoud van het geloof. In de analyse van Ep. xi,37 is gewezen op
een programma van'afl,reken' van de confessionaliteit en een aanvullend pro-
gramma van 'opbouwen' van de religiositeit. Een ander voorbeeld is het per-
spectief waarmee vanuit de instantie van de enunciator naar'de wereld' geke-
ken wordt. In de gebeurtenissen en feitelijkheden van de wereld, zoals stormen,
oorlogen of het koningschap van Aethelberht, wordt een diepere, heilshistori-
sche betekenis herkend die het menselijk handelen niet alleen motiveert maar
ook draagt en tot voleinding zal brengen. De spatiele disjunctie tussen het'hier'
in Rome en het'daar' in Kent is ondergeschikt aan de eigenlijke en wezenlijke
spatiele oppositie, namelijk die tussen het'hier' van de tijdelijke wereld en het
'daar' van het eeuwige, komende rijk van de wereld waarmee een oppositie tus-
sen horizontaliteit en verticaliteit gemanifesteerd wordt. Het standpunt van
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waaruit de instantie van de enunciator naar de wereld kijkt, Rome, kan nader
beschreven worden als een monastiek standpunt. De competentie van de enun-
ciator is gegrondvest op het leven volgens de kloosterregel en de opgedane ken-
nis van de Schrift. Dat zet aan tot'werken' die van Godswege'goed' genoemd

mogen worden.
In deanalyse van debriefAd Leandrum isgebleken hoebelangrijk de monas-

tieke bekeringservaring voor Gregorius de Grote was. Nu lijkt het dat die erva-
ring doorwerkt in de missie-instructies. Deze schone schijn verdient een nader
onderzoek en dat is de opdracht van de volgende paragraaf, die de analyse
afsluit.

2.3 De semiotische representatie van het verleden van de missie-instructies

De enunciatie van het missieproject manifesteert de betrokkenheid van de
actor-enunciator Gregorius bij de Engelse missie. In de analyses van de twee
discoursen, Ep. xi,56 en Ep. xi,37, is gewezen op de door Gregorius geynvesteer-

de overtuigingskracht, die rust in het /geloven/ in Gods grenzenloze en heil-
brengende almacht. Met de geloofsbrief wordt iets duidelijk van de herkomst
en ontstaansgeschiedenis van het /geloven/: het heeft van doen met het kloos-
ter, de Schrift en het doen van Gods wil, zodat de werken van de mens bonis ope-
ribus - goede werken worden. De verkenning van de enunciatie van het missie-
project liet zien dat Gregorius en Augustinus deze herkomst delen. In zekere zin
klinkt in debepalingen van de geloofsbriefde languedoor van wat een persoon-
lijke ervaring veronderstelt. De Schrift moet immers wel gelezen en begrepen
worden wil er sprake zijn van een scientia repletits - vervuM met kennis r31 in Ep.
Xi,37; de voorwaarde voor edoctus - ervaren r31 Ep. Xi,37 moet wel zijn dat de
kloosterregels niet alleen gekend maar ook doorleefd zijn. En wat vergt het niet
van een mens voordat hij zijn werken als door God geautoriseerde goede wer-
ken zal bestempelen? In wat zich in de tussentijd afspeelde, kan de parole van
de persoonlijke ervaring vermoed worden.

De analyse van Ad Leandrum laat zich lezen als een representatie van Gregorius'
persoonlijke bekeringsgeschiedenis (zie hoofdstuk II). Verre van een perfecte
bekering, voltrok zijn bekering zich als een langdurig proces, waarvan de intre-
de in het klooster de'buitenkant' manifesteert. De'binnenkant' wordt gemani-
festeerd door wat in de analyse het kernmoment genoemd is (cf. respectievelijk
r25-27 en r68-72 in Ad Leandrum). Het bekeringsproces is beschreven in termen
van een vluchten van buiten naar binnen (de oppositie tussen wereld en kloos-
ter), gevolgd door een fase van verinnerlijking (de oppositie tussen geografische
ruimte en overdrachtelijke ruimte) en voltooid in een verdieping van ego - ik
naar mens -geest. Tijdens de voltooiing wordt de /horizontaliteit/, die in de drie
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fases gemanifesteerd wordt in de oppositie /exterioriteit/ vs. /interioriteit/, door
de /verticaliteit/ opengebroken. Dat gebeurt op het moment oculos mentis atto-
lerem - ik ric/itte de ogen van degeest op r 0. De /verticaliteit/ wordt bevestigd in
de as tussen largitorem munerum - de Schenker vangaven r69-70 naar wie opge-
keken wordt en fontem tanmeprofunditatis- een bron van zulk een diepter80-81
die vervolgens aangeboord kan worden. De eufore sanctie van het openbreken
door het'opzien en realiseren' is de herwaardering van de /horizontaliteit/ met
in dit geval het Jobcommentaar als resultaat.

Het begin van de bekering van Gregorius wordt gekenmerkt door /zelfbe-
houd/, wat in het discours verbonden wordt met het forum externum van het
(rationele) weten en het natuurlijke waarnemen (de oculos corporis - de ogen van
het lichaa,n). In het programma van het /zelfbehoud/ draait het om de opposi-
tie tussen /autonomie/ vs. /heteronomie/. In deze pool speelt God een rol als de
instantie achter conversionisgratiam -degenade van de bekeringri7 en is een niet

onbelangrijke rol weggelegd voor het klooster, waarheen Gregorius vlucht en
waar hij in Constantinopel naar verlangt. De vlucht markeert het begin van Gre-
gorius' ervaring met monasterii regula - de regel van het klooster r31 in Ep. Xi,37·
Het eindpunt van de bekering heeft alles van doen met de dan nog te verwerven
sacrae scripturae scientia- wijsheid van deheilige Schriftr31 Ep. xi,37, die verbon-
den is met een verwerven van besef en inzicht. De narratieve ontwikkeling van
het vervolg op de vlucht, wordt getekend door de oppositie /heteronomie/ vs.
/theonomie/ en heeft als eindterm de /navolging/. Door het aantrekken en op
weg duwen van God, wordt uiteindelijk de beweging weer in gang gezet. De rol
van God wordt in de verwoording van de ervaring expliciet genoemd en Gods
handtekening is ook in het verborgene aanwijsbaar. Namelijk in de overgang
tussen het'doen'van cunctationepostposita -de twilfel terzjde leggendr70 en het
'verkrijgen' van ilico certus attendi - zag ik ineens als zekerheid r71 in Ad Lean-
drum (cf. auctore Deo - door God r32 in Ep. Xi,37)·
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/ZIJN/ /00EN/

DISCRETIO MISSIO

[A]                                                                 [B]
/voltooiend/ /faciliterend/        A

goddelijke daadkracht A B   menselijkedaadkracht
A

niet menselijke           - B -A niet goddelijke
daadkracht daadkracht

/overlaten/ /ontvankelijl</

/navolgen/
heteronomie theonomie
ab

A

-b        -a
autonomie niet

heteronomie
[- B]                                                                                                                 [- A]

DIVINITUS GRATIAM CONVERSIO

/KUNNEN ZIJN/ /BEHOREN TE DOEN/

Schema 5.3 Het narratief parcours van de bekering (getekend in het vierkant
linksonder) en het narmtiefparcours van het missieproject (getekend in het vierkant
rechtsboven). Het /doen/ van de positie b is het fundament voor het /kunnen zijn/ van
depositie niet-B. De buitenste ring tekent het narrati«parcours van de semiotische

representatie van het verleden van de missie-instructies.

De eindterm van de bekering, de /navolging/ als realisatie van /theonomie/, ver-
houdt zich als de sanctie op de manipulatie van het /kunnen zijn/, die voltrok-
ken wordt op de positie van de virtualisatie van het narratieve parcours van de
enunciatie van het missieproject (zie schema 5.3)· Het gaat dan om achtereen-
volgens de positie b van het parcours van de bekering en de positie niet-B van

het parcours van de enunciatie van het missieproject. Het /doen/ van de beke-
ring (de navolging als het accepteren van de theonomie) maakt het immers

mogelijk de menselijke daadkracht over te laten aan Gods voorzienig heilshan-
delen. De positie b van het parcours van de bekering vloeit als het ware over in
de positie niet-B van het parcours missieproject. Op dit scharnierpunt manifes-
teert de positie b een (vernieuwde) /horizontaliteit/ tegenover een nog virtuele
/verticaliteit/ op de positie niet-B. Met andere woorden, het /doen/ van de beke-
ring fundeert het /kunnen zijn/ van de missionering.

In het licht van deze vaststelling verschijnt het parcours van de bekering als
het parcours waar de /competentie/ verworven wordt voor de /performantie/
van het parcours van het missieproject. Op grond hiervan kan de aanwezigheid
vermoed worden van een narratieve reeks die beide parcoursen draagt. Daar-
naast kan het niet anders of de alomvattende reeks wordt in de vorm van een
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projectie door de instantie van de enunciator Gregorius vanuit zijn positie b
annex niet-B erkend en ingesteld. Deze alomvattende reeks is de (meta-)enun-
ciatie of representatie van het verleden van de missie-instructies.

De representatie van het verleden van de missie-instructies wordt geleed
door de structuur van de bekeringservaring, wat een dynamische ervaring is van
een verinnerlijking als middel tot een uiterlijk doel (i.c. /navolging/, iets als een
beweging ad intra, gemanifesteerd in het parcours van de bekering, ten dienste
van een beweging ab intra, gemanifesteerd in het parcours van de missionering,
en vice versa) . De positie van de virtualisatie van de representatie wordt bekleed
door divinitusgratiam - degoddelijkegenade (de positie [niet-Bl in schema 5.3)·
Het parcours van de bekering in Ad Leandrum begint met de genadegave van de
bekering en ook in Ep. xi,65 en Ep. xi,37 wordt het handelen van God als initie-
rend gemanifesteerd (door achtereenvolgens het weten van hoe God handelde
in Egypte en het weten van Gods handelen in Kent: de aanstelling van de koning
en de tekenen van het Einde). Uit dit /kunnen zijn/ ontwikkelt zich het /zijn/ op
de positie van discretio - het waarnemingsvermogen. Dit vermogen manifesteert
zich in de representatie op het scharnierpunt van de parcoursen van de bekering
en de missionering, wat ook de positie is van de manifestatie van de overgang
van de beweging ad intra naar de beweging ab intra.

De positie van de actualisatie is het moment in het narratieve parcours waar-
op de enunciatieve structuur wordt geynstalleerd. Wat de representatie betreft
gaat het dan om een enunciatieve structuur tussen God en mens, waarin het
gaat om de positionering van de mens ten aanzien van het waardeobject wereld
(waarmee een intermenselijke relatie geimpliceerd is omdat de wereld nu een-
mad weliswaar schepping van God is, maar de woonstede van de schepselen).
Deze relatie wordt gesanctioneerd als een /theonomie/. Uit de erkenning van de
/theonomie/ moeten dan vervolgens de enunciatieve structuren van de twee
parcoursen afgeleid kunnen worden. Voor wat betreft het parcours van de beke-
ring gaat het om een enunciatieve structuur tussen God en mens rond het /zijn/
van de theonomie in de wereld, wat een /navolging/ is of, als de consequentie
van de intermenselijke relaties in de wereld getrokken wordt, een /overgave/ (cf.
bijvoorbeeld ilico certus attendi, quia impossibile esse non potemt, quod defra-
ternis mihi cordibus caritas imperabat - en ineens zag ik als een zekerheid dat het

niet onmogelijk kon zijn wat de broeders vanuit de liefde van het hart aan mij
opdroegen r71-72 in Ad Leandrum). Vervolgens is er de enunciatie van het par-
cours van het missieproject: een enunciatie tussen God en mens (en ipso facto
mens en mens) rond het /zijn/ van navolging respectievelijk overgave. Het /zijn/
in het parcours van het missieproject wordt gesanctioneerd door een /geloven/
in de navolging dan wel overgave en vervolgens door een /doen geloven/ van
navolging en overgave.

De verschillende sancties die discretio - het waarnemingsvermogen in het
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/zijn/ ontwaart en vervolgens uitspreekt, manifesteren zich op hun beurt als een

/behoren te doen/ op de positie van conversio - de bekering. Ook hier zijn de ver-
schillende enunciatieve lagen van de representatie hecht met elkaar verbonden

en gericht op de uiteindelijke realisatie van het /doen geloven/ van de Angelen
in het /geloven/ van de volgelingen van de almachtige God in een tot handelen
verplichtende theonomie. Het 'geloven' en 'doen geloven' gelden als realisaties
van de missio-zendingopde positie van het /doen/ van het narratieve parcours
van de representatie. Zoals de erkenning van de theonomie als een /navolgen/

het /kunnen zijn/ van het parcours van het missioneren in gang zet, zo zal de er-

kenning van de menselijke daadkracht als een /faciliteren/ van Gods voorzie-

ning heilshandelen het parcours van de voltooiing van de heilsgeschiedenis in
gang zetten. Dat parcours laat zich in een representatie van het verleden even-
wel niet tekenen.

Als Gregorius in zijn bekeringservaring de /competentie/ verwerft voor de Iper-
formantie/ van het missioneren kan Ad Leandrum als de bron voor de missie-
instructies gelezen worden. Gregorius' gelovige ervaring fungeert als het fun-
dament en de voedingsbodem voor zijn politieke handelen, waarbij geldt dat
Gregorius de Grote in politicis een'prophate d'un nouvel orde du monde' is.86

De bron van de bron, die tantae profunditatis - van zulk een diepte r80-81 in Ad
Leandrum is, heeft van doen met een zekerheid die verworven wordt als de twij-
fel terzijde gelegd kan worden en met het opkijken met oculos mentis - de ogen
van de ziel naar largitorem munerum - de Schenker van gaven r69-70 Ad Lean-

drum, de kracht van de liefde beaamd wordt en de daadkracht weer gaat stro-
men.87 Eigenlijk ontglipt dat moment ons. Het gaat dan ook om genade. His-
torisch gesproken staat de worsteling in obscuro hoc opere - voor dit duistere werk
r66 Ad Leandrum in de context van het vervaardigen van het commentaar op
Job in Constantinopel. Daar gebeurde het.

AdLeandrum is verbonden met het uitkristalliseren van de overtuigingen die
Gregorius' kijk op de wereldbepalen en zijn handelen richting geven. In termen
van de semiotische representatie gaat het dan om /theonomie/ en /navolging/
als de eindtermen van de lijn vanaf de op /zelfbehoud/ gerichte /autonomie/. De
navolging is overigens meer dan de sublimatie van het zelfbehoud. Omdat ook

86. C. Dagens,'Saint Grdgoire le Grand. Consul Def in: Gregorio Magno e il suo tempo, 37·

87· Het ornhoog kijken van oculos mentis - de ogen van de geest, wat pas mogelijk is op het einde
van het proces van verinnerlijking ('verdieping'), veronderstelt een lage positie. Deze
complementaire tegenstelling compliceert een andere tegenstelling die Gregorius hanteert en

waarin'ogen' een rol spelen. Het gaat dan om de'ogen' en associaties als boven, spiritueel,
inzicht, kerk, bisschop tegenover de'voeten' met onder, lichamelijk, werk, wereld, (on)gelovigen;
beide aspecten veronderstellen elkaar maar binnen deze complementariteit verbindt het hogere

zich met het betere. In Ad Leandrum is dat, wat de ogen betreft, net andersom. Zie Carole Straw,
'Gregory's politics', 48.
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Gregorius zich ooit voor de eindtijdelijke rechter zal moeten verantwoorden, is
navolging het middel voor het zelfbehoud en de theonomie de garantie voor de
autonomie; al is de autonomie door de kracht van divi,titus gmtiam - de
goddelijkegenadewel van kleur verschoten. Het is uiteindelijk ook de genade die
de mens tot handelen aanzet en, als het een faciliterend handelen betreft, tot
handelen dat bij het Oordeel als bonis operibus - goede werken aangemerkt zal
worden.

3. EXPLETO ITAQUE HOC OPERE - EN NU IK DIT WERK
VOLTOOID HEB

De titel van deze paragraaf is een citaat uit Moralia XXXV,20,49. Het zijn de eer-

ste woorden van de slotbeschouwing van Gregorius' Jobcommentaar: expleto
imque hoc opere, ad me mihi video esse redeundum - en nu ik dit werk vo/tooid
heb, merk ik dat ik naar mezelf moet terugkeren. Hij voelt de noodzaak zich te

hernemen en vertelt voor een laatste keer over zijn bedoelingen en zijn tekort-
komingen. Gregorius spreekt de hoop uit dat de toehoorder of lezer steun in
zijn werk gevonden heeft en vraagt in ruil de steun van hun gebed en tranen.

Het is een openhartig opgemaakte balans. De zinsnede expleto itaque hoc opere
- nu ik dit werk voltooid heb, geldt ook voor dit onderzoek en ik kan het hem
nazeggen, al wacht mij nog de taak de balans van het onderzoek op te maken
voordat er van redire ad me - een terugkeren naar mezelfsprake kan zij n.

Als ik het expleto - ik  heb  voltooid van Gregorius nazeg, verschijn ik vanach-
ter het citaat als 'ik' in de tekst. Tot nu toe schreef ik alsof de tekst zichzelf
schreef, zodat het lijkt alsof de tekst er gewoonweg'is'. Dat onderstreept, en ik
volg daarmee een wetenschappelijke conventie, de objectiviteit van wat in de
tekst beweerd en gezegd wordt. In hoofdstuk I heb ik kritiek geleverd op een
geschiedenis als een objectieve weergave van 'hoe het toen werkelijk was'.
Geschiedenis is een representatie van het verleden en representaties worden
gemaakt. De objectiviteit van de tekst is een effect van de tekst. Een verkenning
van de condities van verstaan, zal deze tekst als een wetenschappelijke publica-
tie herkennen. In de analyse zal de onzichtbare auteur als een enunciatieve ont-
koppeling van de instantie van de enunciator, ik dus, beschreven worden. De
sporen van de enunciator zullen in de verdere analyse bouwstenen blijken te
zijn van een enunciatieve strategie die als inzet heeft de lezer, u dus, tot een
bepaald /geloven/ te brengen. Dat ik gelijk heb. Daarom is het van belang dat
wat geschreven staat feitelijk en consistent is en, en dan treedt de enunciatieve
strategie in werking, waarheidsgetrouw en objectief op u over komt. De op het
papier zichtbare 'ik' is, voor alle duidelijkheid, eveneens een enunciatieve ont-
koppeling. Een semiotische analyse zal er een spoor van authenticiteit of van
een communicatieve onmiddellijkheid in zien. Wederom gaat het om effecten
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van de tekst, want de ik achter de schrijvende ik zit op het moment dat u dit
leest al lang niet meer achter zijn schrijftafel om u te bewegen mee te gaan in
zijn redenering. U bent wat dat betreft geheel vrij - hoewel de tekst, mijn tekst,
u probeert bij de les en op het juist spoor te houden.

Door nu als'ik' te schrijven wordt het einde van het onderzoek gemarkeerd en

onderstreep ik dat het onderzoek het karakter van een representatie heeft. Ik
hoop overigens dat duidelijk was en is gebleven dat de semiotiek met de lees-
hypothese een represenmtie van het geanalyseerde discours schrijft, zoals Mar-
kus en Judic met hun onderzoek een voorstel omtrent het verleden doen.
Representaties worden, ik schreef het al eerder, niet zonder pretenties gemaakt.
In dit onderzoek heb ik wel degelijk geprobeerd geschiedenis te schrijven en

duidelijk te maken waar het volgens mij in het verleden van Gregorius de Gro-
te om ging; of minstens 66k om ging.

Mijn onderzoek doet u een betekenisvoorstel over een bepaald verleden. Ik
formuleer het voorstel in de vorm van een semiotische analyse van een drietal
historische bronnen, aangevuld met een verkenning van de ruimte van de con-
dities van de duiding en tegen het decor van (een deel van) de relevante histo-
riografie, die ik als historicus gelezen heb en waarmee ik als semioticus de his-
torische ruimte verkend heb, op zoek naar herkenningspunten voor de semio-
tische representatie van het verleden van de drie brieven van Gregorius de Gro-
te. In deze paragraafvat ik de resultaten van het onderzoek samen en geef ik een

antwoord op de onderzoeksvragen: wat zijn de mogelijkheden en wat is de rele-
vantie van een semiotiek van het verleden (subparagraaf i)2 Levert een semio-
tische analyse van de brief Ad Leandrum historisch relevant materiaal op en is
de semiotiek in staat om een bijdrage te leveren aan een historiografische dis-
cussie; is er een bevredigend en overtuigend semiotisch antwoord op de histo-
rische kwestie gegeven (subparagraaf ii)? Tenslotte wordt op grond van de
semiotische representatie een betekenisvoorstel gedaan aan de historiografie
over Gregorius de Grote (subparagraaf iii)?

1.  D E   S E M I O T I E K   V A N H E T V E R L E D E N

De bron van dit onderzoek is het vermoeden dat de semiotiek de geschiedenis

in beweging kan zetten. Het is lang geleden, maar ik herinner me nog dat ik me
ineens realiseerde, terwijl ik vanuit de Tilburgse collegebanken naar het bord
voor in de zaal keek, starend naar en peinzend over de mogelijke betekenis van
duistere begrippen als operatie of tnonct, dat de semiotiek zoiets mogelijk
maakte: geschiedenis in actu. De interesse was gewekt en is ook niet meer ver-
dwenen. Van AdLeandrum wist iktoen nog niets en van semiotiek niet al te veel,
behalve dan dat de semiotiek een weerbarstige methode was die sommigen
deed verzuchten dat het een ingewikkelde manier was om te zeggen wat we toch
al wisten.
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Peter Haidu was de eerste bij wie ik mijn vermoeden bevestigd zag. In een
artikel uit 1981 past hij de greimassiaanse semiotiek toe op een lied van Chrd-
tien de Troyes en kiest hij positie in het geschiedwetenschappelijk debat als hij
zich verweert tegen een misverstaan van het structuralisme van de semiotiek.88
In hoofdstuk i heb ik mijn onderzoek in de context van dat debat gepositio-
neerd. Het gaat om de vraag of geschiedenis als het beschrijven van wat er in
het verleden gebeurde, na de linguistic turn nog wel mogelijk is. Het was, door
de stelling dat taal aan de werkelijkheid vooraf gaat, een prangende vraag
geworden. De kritiek op positivistische concepten als waarheid en objectiviteit
richtte zich op het zelfbeeld en de eigenheid van de geschiedenis en liet het wie
es eigentlich als sneeuw voor de zon verdwijnen, inclusief de contingentie van
de historische gebeurtenissen en de uniciteit van de historische actor. Als er al
geschiedenis geschreven werd, was dat niet meer dan een narratieve construe-
tie. Wat onverlet laat dat er zoiets als het verleden is en dat er geschiedenis
geschreven wordt die wel degelijk over het verleden gaat. Geschiedenis, schrijft
Frank R. Ankersmit, dient als een representatie van het verleden beschouwd te
worden. Met dit paradigma wordt een narratieve geschiedschrijving mogelijk:
de representatie verhoudt zich als een metafoor ten opzichte van het (voorbije
en verdwenen) verleden, formuleert een concept over de verleden werkelijkheid
en doet een betekenisvoorstel. Zoals een schilderij aan de bekijker een beteke-
nisvoorstel doet over het landschap dat de schilder schilderde.

Restte de vraag hoe de geschiedschrijver aan zijn inzicht komt, vooral ook
omdat van een uitzicht geen sprake kan zijn (het verleden is immers voorbij en
verdwenen). Welnu, de semiotiek beschouwt het discours, bijvoorbeeld een his-
torische bron, als een representatie van het object in de (verleden en dan voor-
bije) natuurlijke wereld en, vervolgens, de analyse (de in de leeshypothese
beschreven betekenisvormgeving) als een representatie van de betekenis waar
het discours de drager of representant van is. De semiotiek doet met andere
woorden recht aan de gegeven afstand en de metaforische relatie tussen de
geschiedschrijving en het object van de geschiedschrijving. Dat maakt in mijn
ogen de semiotiek geschikt als een historische praxis ten behoeve van een nar-
ratieve geschiedschrijving en vandaar mijn voorstel voor een semiotiek van het
verleden.

Met instemming las ik bij Ankersmit dat wat hem betreft 'semiotische en
pragmatische theorieen (theorieen over de relatie tussen tekst en lezer) meer

88. Zie Peter Haidu,'Text and history. The semiosis of twelfth-century lyric as sociohistorical
phenomenon' in: Semiotica 33(1981),1-62 en zijn in het eerste hoofdstuk aangehaalde'Semiotics
and history'. Het misverstand komt er kort gezegd op neer dat de betekenisvormende structuren,
met als meest abstracte weergave het semiotisch vierkant, de gang van de geschiedenis zou
bepalen. Het vierkant is echter, net als heel het semiotisch instrumentarium, geen model om de
werkelijkheid te verklaren maar een instrument om de werkelijkheid te beschriiven.
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aandacht verdienen dan ze op dit moment krijgen:89 Gabrielle M. Spiegel heeft
het ergens over de semiotische uitdaging. Het duurde even tot ik besefte dat zij
daarmee een kritiek op de semiotiek onder woorden bracht. Historici zijn de se-
miotiek, een exponent van de linguistic turn, juist als een gevaar voor de geschie-
denis gaan zien.9° Om een voorbeeld te geven: geschiedenis is gegeven met de
dood van de historische actor maar kan niet leven met de dood van het subject
zoals die na de linguistic turn door structuralisten en postmodernisten verkon-
digd werd.91 Vanuit de historische intuitie dat het subject wel degelijk een effect
op verandering heeft, zochten historici een antwoord op deze kritiek met als uit-
gangspunt'a believe in individual perception as the agent's own source of know-
ledge about, and action in, the world, a perception mediated and perhaps con-
strained, but not wholly controlled, by the cultural scaffolding or conceptual
schemes within which it takes place'.92 De historische actor blijft zo een intenti-
oneel handelende menselijke actor, zonder echter samen te vallen met het his-
torische personage; wat in de buurt komt van hoe in de semiotiek de instantie
van de enunciator gezien wordt.93

89. ER. Ankersmit, De piavel van de geschiedenis, 30 waarbij ik de toevoeging tussen haakjes al als
semioticus lees, bij'tekst' ook aan niet-talige teksten denk en bij 'lezer' aan iedere enunciator/
enunciataire.
90. Het gaat dan om het'belief in the fundamentally linguistic character of the world and our
knowledge of it that formed the core of the "semiotic challenge". At stake in the debate
occasioned by the "semiotic challenge" were a number of concepts traditionally deployed by
historians in their attempts to understand the past: causality, change, authorial intent, stability of
meaning, human agengy, and social determination.' in Gabrielle M. Spiegel, Practicing history, 3
91.'What dissapeared in this treatment of the subject was the historian's traditional attempt to
connect presence and sence, act and intention, practice and meaning, leaving in its place a
moleculating, dispersed subjectivity ( . . . ) . Postmodernism defined the subject  not only as
discursively constituted but also as controlled, ultimately, by the social as hegemonically, that is,
discursively thought (knowledge/power).' in Gabrielle M. Spiegel, Practicing history, 12.
92. Gabrielle M. Spiegel, Practicing history, 13 waar ze verwijst naar een reeks van aanzetten en
voorstellen met als gemeenschappelijke noemer een'actor-centered, or neo-phenomenological
approach'.

96 In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de semiotische uitdaging beantwoord wordt met
een keer naar de geschiedenis ( historical turn) zonder daarmee de door de linguistic turn
geformuleerde inzichten te negeren. De aandacht verschuift van de semiotiek naar de semantiek
of van de structuren naar de praktijken'Rather than being governed by impersonal semiotic
codes, historical actors are now seen as engaged in inflecting the semiotic constituents (signs)
that shape their understanding of reality so as to craft an experience of that world in terms of a
situational sociology of meaning, or what might be called a social semantics. This shift in focus
from semiotics to semantics, from given semiotic structures to the individual and social
construal of signs; in short, from culture as discourse to culture as practice and performance
entails, I would argue, a recuperation of the historical actor as an intentional (if not whilly self-
conscious) agent (...). Although it is premature to say that historical writing has managed,
through this refocusing, to "save the phenomena'i that is to return to a notion of history as an
objective science capable of discribing past reality"wie es eigentlich gewesen", it has nonetheless,
I believe, reached a point where it is on the verge of "saving the phenomenological", of restoring
the historical actor and his or her consciousness of the world, however thoroughly mediated by
discourses of one sort or another, to the center o f historical concerns.' in Gabrielle M. Spiegel,
Practicing history, 4v
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De semiotiek als een structuralisme is van voor mijn tijd. Binnen de semio-
tiek is de afgelopen jaren meer en meer aandacht gekomen voor het probleem
van de enunciatie, wat precies dezelfde vraag is naar de praktijk, het gebruik en
daarmee naar de contingentie en uniciteit waar historici zich mee bezig hou-
den. Het kan zo zijn dat de semiotiek als cultureel model de mogelijkheid van
de geschiedenis zo goed als onmogelijk maakt, maar als wetenschappelijke
praxis is de semiotiek een van de gezochte antwoorden op de linguistische uit-
daging en de gezochte aanvulling op de narratieve geschiedschrijving.'Practice
theory' is niet alleen het paraplubegrip voor de brede tegenbeweging die door
Spiegel gesignaleerd wordt maar ook het adagium ervan.94 En het is, zou ik daar
aan toe willen voegen, precies wat semiotiek in mijn beleving doet: het prakti-
seren van theorie en dat bovendien op een consistente manier en met een cohe-
rent instrumentarium dat recht doet aan de eigenheid en uniciteit van het
object van analyse.95 Als het in de geschiedenis gaat om het handelend subject
in het verleden en de wederzijdse beinvioeding van de gegevenheden van de tijd
en het handelen van de historische actor, praktiseert de semiotiek van het ver-
leden precies die theoretische uitgangspunten.

Zoals ik de semiotiek begrijp, gaat het in de analyse om een logische weer-
gave van een in de chronologische tijd verankerd en ingesteld temporeel gebeu-
ren van betekenisvormgeving. Daarmee komt niet alleen de historiciteit in
beeld maar ook het handelen van de historische actor; zij het als logische instan-
ties, dus als representaties. De analyse geeft een logische en achrone weergave
van de twee semiotische procedures (de generatie van de betekenis en intentio-
naliteit van de productie). In termen van een semiotiek van het verleden doet
het knonct een voorstel voor de historische tekst of handeling en de enunciatie
een voorstel voor de historische context. Het gaat in de enunciatie om een extra-

polatie: ook de referentialisaties naar de natuurlijke wereld en (uiteindelijk) de
fundamentele operatie binnen het tnonc6, roepen beelden van de historische
context op, die op basis van de sporen van de geenonceerde enunciatie en door
de procedure van de koppeling nader en ruimer in kaart gebracht kan worden.
De analyse onttrekt zich aan de verankering in de chronologische tijd. De ana-
lyse richt zich op het residu van de tijd in de tekst als discours en dat levert zicht

9+"'Practice Theory" asserts the continuing relevance of semiotic insights proferred by the
linguistic turn, yet interprets them in favor of a rehabilitation of social history by placing
structure and practice, language and body into dialectical relation in systems contrued as
"recursive", "thinly coherent", weakly continuous", and always "at risk".' in Gabrielle M. Spiegel,
Practicing history, 21.
95· Semiotiek is in mijn ogen een manier om the'multi-dimensional, semi-coherent, semi-
inarticulate dynamics of practice o f everyday live' op te schrijven, wat in de ogen van
narrativisten als (onder andere) Ankersmit noodzakelijk is als zij betogen'that no historical
account is possible without some form of troping or emplotement' in Gabrielle M. Spiegel,
Practicing history, 13
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op het bezinksel van wat vooraf ging en het vermoeden van wat komen gaat. In
die zin'ziet' de semiotiek meer dan de chronologische tijd.

Analyseren is een moeizaam proces, niet alleen vanwege de techniciteit van
het instrumentarium, maar ook omdat het semiotisch object, het discours, zich
niet zonder meer gewonnen geeft. De betekenis moet veroverd worden. De
semiotische rompstand kenmerkt zich door geduld en vereist een passende
afstand tussen de analysant en het discours. Analyseren is een zaak van een dia-
loog, van schouwen; het gaat om het herkennen van het discours als wat het is
en erkennen van hoe het begrepen wil worden. De semiotische houding heeft
fenomenologische wortels, die bijvoorbeeld tijdens het verkennen van de con-
dities van verstaan aan de oppervlakte komen. De analyse richt zich vervolgens
op de ruimte onder het manifestatieniveau en beschrijft de emplotment van de
intentionaliteit en generatie van betekenis van het discours. De vraag naar de
intentionaliteit is voor het project van een semiotiek van het verleden een
onmisbare aanvulling op het semiotisch instrumentarium. Het punt was dat er
niet zoiets voorhanden was als een generatief traject voor de geleding van de
enunciatie.

Het voorstel om de enunciatieve intentionaliteit te operationaliseren, is
bedoeld als een pragmatische oplossing in een op de praktijk van een semiotiek
van het verleden gericht onderzoek. Het voorstel is niet gebaseerd op een stu-
die naar de theorievorming rond de problematiek van de enunciatie. De geope-
rationaliseerde intentionaliteit bleek in staat om verschillende instrumenten
voor de geleding van de enunciatie te ordenen. Voor een semiotiek van het ver-
leden is het een interessant concept omdat de door de instantie van de enun-
ciator ingestelde intentionaliteit, doet denken aan de historische actor. Hierbij
geldt dat de enunciator in dit geval wel bekleed wordt door Gregorius de Gro-
te maar bestaat uit alles wat Gregorius tot Gregorius maakte. In de analyses
bleek dat de inauguratie van de intentionaliteit veel verder terug in de tijd (en
'dieper' in de historische context) reikt dan de vooravond van het schrijven van
de brief. De geleding van de enunciatie formuleert inderdaad een representatie
van een historische ontwikkeling.

Tijdens het onderzoek bleek dat hoe uitvoerig en uitputtend de analyses ook
waren, het niet mogelijk was om een volwaardig semiotisch antwoord op de his-
torische kwestie te formuleren. Het ontbrak aan een platform om als semioti-
cus met degeschiedenis in debat te gaan. Vandaar het voorstel een nieuw semio-
tisch domein af te bakenen: dat van de condities voor de duiding van het dis-
cours in de culturele (c.q. historische) ruimte. Zo ontstond een parallel met de
condities van verstaan van het discours als respectievelijk prelude en coda van
de twee ruimtes van de analyse. Net als in de condities van verstaan neemt het
fenomenologische schouwen het initiatief en geeft een aanzet de band van de
analysant met de natuurlijke wereld te herstellen. Het concept van de condities
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voor de duiding bood me de gelegenheid om in termen van de semiotiek de
resultaten van de analyse in de historische ruimte te positioneren en als semio-
ticus de contextualisaties in de historische ruimte te verkennen.

De operationalisering van de intentionaliteit maakt een onderscheid tussen

de inauguratie en manifestatie van het discours en de projectie in het discours.

Het gaat me om de dimensie van de projectie omdat daarmee een belangrijk
effect van de analyse in beeld komt: daar wordt de geschiedenis open gebroken.
De missie-instructies zijn in dit onderzoek gelezen als dragers van een commu-
nicatieve handeling. Historisch gesproken waren de brieven dat ook ooit en
daarom zijn het voor de geschiedenis belangrijke bronnen. De semiotische ana-
lyse van de communicatie van toen, stelt de historische bron als het ware op
scherp: de brief is geschreven maar moet nog gelezen worden. Wat in de brief
staat, is nog geen bron en nog geen geschiedenis. Dat verandert niet als de brief
gelezen wordt;'gelezen worden' is maar een functie van de intentionaliteit van
de enunciatie: de onmiddellijke met de communicatieve handeling samenhan-
gende functie.96 Er staat veel meer op het spel, want de door de enunciator inge-
stelde enunciatie wordt gekenmerkt door een gerichtheid op de instantie van
de enunciataire, wat een logische instantie is die weliswaar bekleed wordt door
maar niet samenvalt met Augustinus (in Ep. xi,56) ofAethelberht (in Ep. xi,37)
maar heel hun denk- en leefwereld omvat. Het /doen geloven/ probeert niet
alleen een /geloven/ van de met naam genoemde geadresseerde te ontfutselen
maar van heel de ik, hier, nu van de instantie van de enunciataire. En dat is dan

nog maar het begin van de veranderingen die de intentionaliteit van de enun-
ciator projecteert op de instantie van de enunciataire. Met het lezen van de brief
door Augustinus of Aethelberht begint de geschiedenis pas. Kortom, de inten-
tionaliteit projecteert het verlangen van de instantie van de enunciator in wat
vooralsnog de toekomst is en dan breekt, heel even, door te wijzen op de grens
tussen (voor ons verleden) actualiteit en (voor ons voorbije) toekomst, de
geschiedenis als representatie van het verleden open en levert daarmee het ruwe
materiaal voor een historische ervaring.97

96. Het lijkt zinvol om tegenover de intentionaliteit van de enunciator een attentionaliteit of
receptionaliteit van de enunciataire aan te nemen. De enunciataire projecteert vanuit de positie
niet-A in een logisch vierkant van het narratief parcours van de enunciatie, een door zijn in de
communicatie ingenomen positie van enunciataire of anti-enunciataire gedragen /(niet)
behoren te doen/, wat aanleiding geeft tot een confrontatie tussen projecties op het /doen/ dan
weI /niet doen/ de positie B. Beide staan overigens onder de hoede van de intentionaliteit van de
enunciatie, waarvan het parcours door de confrontatie als het ware uitgerekt wordt (met de
posities niet-A' en B'). Op het moment dat de instantie van de enunciataire een nieuwe, eigen
enunciatie instelt, kan gesproken worden van het realiseren van de projecteerde
(anti)intentionaliteit.
97. Cf. Conrad Leyser, Authority and asceticism, 134'An understanding of ( . . . ) Gregory ( . . . )
requires that we look not to his medieval future, but at his past'. ER. Ankersmit, Sublime histori-
cal experience (Standford University Press, Standford, 2005) is voor dit onderzoek niet gebruikt.
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11. DE REPRESENTATIE IN DISCOURS ZETTEN MET DE

CONTEXTUALISATIE

In het eerste hoofdstuk schreef ik dat de analyses zonder voorkennis zijn uitge-
voerd. Nou is dat niet helemaal waar. De keuze voor de discoursen is niet blind
gemaakt. Dat Ad Leandrum (deels) autobiografisch is, wist ik van Claude Da-
gens. Het werk van Robert A. Markus over de missie-instructies bood zich aan
als een goed afgebakend en gedocumenteerd object. Met de keuze voor de drie
bronnen waren beide afdelingen van het wetenschappelijk onderzoek naar Gre-
gorius de Grote vertegenwoordigd. In Ad Leandrum was Gregorius de klooster-
ling en theoloog aan het woord en de twee missie-instructies, die elkaar tegen-

spraken en getuigden van een wisseling van missiestrategie, toonden de Grego-
rius van de kerkgeschiedenis. Maar daarmee had ik nog geen idee van hoe de
analyse eruit zou komen te zien. Dat wist alleen het discours. Zo werkt het ook,
het discours heeft het eerste en laatste woord, zoals een historicus in het geval
van een contextualisatie. De analyse van Ad Leandrum bijvoorbeeld mislukte in
eerste instantie omdat de afbakening niet klopte. Op grond van Dagens, die het
autobiografisch fragment in r13-27 van de brief aan Leander plaatst, had ik
gekozen voor een analyse van de eerste paragraaf. Het discours werkte tegen en
liet zich ook niet overtuigen. Toen ik de tweede paragraaf bij het discours
betrok, lukte het wel. Waarmee ik niet wil suggereren dat het discours het alle-

maal voorzegt of dat ik het semiotische object andere antropomorfe eigen-
schappen toedicht, w61 dat de analysant (blijkbaar) de tekst niets kan opleggen
zonder dat de analyse aan consistentie en overtuigingskracht inboet en beteke-
nisloos wordt.

De brief aan Leander bleek een betekenisvol autobiografisch discours. Niet
alleen het door Dagens geidentificeerde fragment maar beide eerste paragrafen
van de brief verhalen over de bekeringservaring van Gregorius de Grote. In de
geschiedenis wordt de vlucht naar het klooster in 573/5 gadentificeerd met het
historische feit van de bekering. De analyse brengt ten opzichte van de geschie-
denis een belangrijke nuancering aan. De betekenisvormgeving beschrijft een
proces van geestelijke groei, een bekeringsgebeuren. De vlucht naar het kloos-
ter manifesteert de exterioriteit van de bekeringservaring, waarbij opgemerkt
kan worden dat Gregorius zich hier niet onderscheidt van de historische gege-
venheid van zijn denk- en leefwereld. De ervaring rond het boek Job in de peri-
ode dat hij als apocrisiarius in Constantinopel verbleef, is in de analyse het kern-
moment van het geestelijke groeiproces genoemd. Het gaat om de interioriteit
van de bekeringservaring en dan manifesteert het discours een spoor van de
specifieke historische eigenheid van Gregorius de Grote. De conversio - bekering
van Gregorius de Grote, of preciezer: de twee ervaringsmomenten in hun
samenhang als bekeringsgebeuren, heeft betrekking op juiste positionering van
de mens in de wereld (navolging, /theonomie/).
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In het relaas van het bekeringsgebeuren is de grondstructuur van het den-
ken van Gregorius de Grote herkenbaar: het schema exterioriteit vs. interiori-
teit en de onderlinge samenhang van horizontaliteit en verticaliteit zijn de ele-
menten die ook door theologen en historici als de basisgegevens van het den-
ken van Gregorius de Grote beschouwd worden. Opmerkelijk is dat veelal het
becommentarieren van Job, de bron van de inzichten is. In de analyse blijkt de
brief de bewijslast te kunnen dragen; de brief is met recht een betekenisvol dis-
cours. Katharina Greschats lezing van de brief maakt dat alleszins voorstelbaar
(en dempt de euforie van de ontdekking dat Ad Leandrum de Moralia in het
klein is). Greschat ziet Ad Leandrum als een inleiding in de vorm van een brief,
bedoeld als eerste inhoudelijke kennismaking met de theologie van het com-
mentaar. Dit onderzoek legt de nadruk op het autobiografische karakter van de
brief. Ik herken meer in de overwegingen van Dagens, die in Gregorius een
theoloog van de ervaring ziet. Ad Leandrum gaat over ervaring, is er een repre-
sentatie van.98 Dat er een verband is met de Moralia is evident. De geenonceer-
de enunciatie sictit ipse meministi - zoals je je herinnert r56 in Ad Leandrum
spreekt wat dat betreft boekdelen. Leander staat, als de initiator van de verzoe-
ken van de broeders, aan de wieg van het hele project en zette Gregorius op het
spoor van wat in de analyse het kernmoment van het discours genoemd is. Het
bekeringsgebeuren fungeert als de bron voor de reflecties over het boek Job,
waarin het dus over de navolging gaat. De bespiegelingen over de tekst van het
boek Job, doordenken en bevestigen wat Gregorius aan den lijve ervaren heeft

en waar hij in de brief aan Leander'uit zichzelf' over schrijft, namelijk dat als je
met andere ogen kijkt het spoor van de heilsgeschiedenis in de werkelijkheid
oplicht en tot de zichtbare en ervaarbare werkelijkheid gaat behoren. God ver-
schijnt in de ervaring in de werkelijkheid, zou je kunnen zeggen, wat van het
theologiseren van Gregorius de Grote, die put uit de ervaring en niet denkt van-
uit de abstractie, iets als een 'theofaniseren' maakt.99

98.Waarmee ik in de buurt kom van Greschat als zij schrijft dat Gregorius zijn keven als een
model voor de tegenstelling tussen vita activa en vita contemplativa maakt. Ik zou het eerder
omkeren: Gregorius gebruikt het model van de tegenstelling tussen actie en contemplatie om de
ervaring van zijn leven te vertellen. Cf. Katharina Greschat, Die Moralia in Job, 48.
99. Claude Dagens, Saint Grifgoire le Grand, 275v onderstreept het belang dat Gregorius aan het
gebruik van exempla hechtte: in de geloofsverhalen wordt bekering een voorstelbare realiteit en
daarmee verschijnt God als een ervaarbare realiteit in het leven van mensen. Het neologisme
'theofaniseren' is ontleend aan een passage uit Milica Bakic-Hayden,'The aesthetics of theosis:
uncovering the beauty of the image' in: Wil van den Bercken, Jonathan Sutton, Aesthetics as a
religious factor in Eastern and Western Christianity (Peeters, Leuven, 2005) waar theosis staat voor
de menselijke participatie in het goddelijk mysterie.'The paradox is in the fact that the further
the revelation penetrates, the more there will be need to interpret this, and more words means
more mediation of the unified depth of God's mystery. And the more theological the mystery
becomes the less ofa theophany it is ( . . . )'. Het geloofsverhaal kan in die zin een tegenwicht aan
dit averechtse effect van het theologiseren bieden. Hier raken we de in dit onderzoek niet
besproken maar daarmee niet minder belangrijke invloed van de oosterse religiositeit op
Gregorius de Grote.
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Het beantwoorden van de historische kwestie op basis van de twee analyses
van de twee missie-instructies haalde historisch nogal wat overhoop. Dat Ep.
Xi,37 geen uitspraak doet over de doop van koning Aethelberht bijvoorbeeld.
Het lijkt me dat de historische zekerheid van Markus meer met de intentie van
zijn contextualisatie dan met het verleden van doen heeft. In tweede instantie
komt hij met een andere duiding van de aanwijzingen en ontstaat er ruimte
rond de feitelijkheid van een doop als hij Aethelberht met Constantijn verge-
lijkt. Het gaat er om dat Aethelberht, net als Constantijn, zijn rol in de ontvou-

wing van de heilsgeschiedenis op zich gaat nemen. Dat staat los van een doop.
Dit onderzoek gaat een stap verder. De semiotische analyse weekt divinitus gra-
tiam - de genade van God die Aethelberht ontvangen heeft, los van verwijzin-
gen naar doop of geloof en verbindt de genade met het koningschap. In over-
eenstemming met zijn politieke theologie legt Gregorius de nadruk op de ver-
antwoordelijkheid die met de positie van ambtsdragers gegeven is. Op die posi-
tie zijn zij in dienst gesteld van de ontvouwing van de heilsgeschiedenis en
gehouden aan hun bijdragen aan het realiseren ervan. De analyse stelt voor dat
Gregorius in Ep. xi,37 daar de consequentie uit trekt. Wat overigens goed aan-

sluit bij de navolging en de theonomie van de geloofshouding van Gregorius de
Grote en een voorschot neemt op de inclusiviteit van de terminologie van de
Regula pastoralis.

Vanuit die geloofshouding valt een ander licht op de historische rol van het
heidendom. Gregorius gelooft in het openbaringsgegeven tn de historische rea-
liteit van de verspreiding van het geloof over de wereld. Dat zet hem aan tot han-

delen. Het gaat hem niet om de vernietiging van het heidendom. Het verwoes-
ten van tempels en het vernielen van beelden van goden hoort tot de histori-
sche gegevenheden van de denk- en leefwereld van Gregorius:00 Overigens, net
als het beeld van stokken en stenen vererende barbaren. De euforie over de
klank van het gezongen alleluia uit barbaarse kelen komt wat dat betreft dich-
ter bij zijn specifieke eigenheid. In die lijn kan ook Ep. xi,56 gelezen worden,
waarin Gregorius aan de hand van de Schrift laat zien dat God in de heidense
landen werkt en openbaart, als tenminste de missionarissen het laten gebeuren.
Het heidendom is alles behalve een bedreiging voor de missie.

Het voorstel om Ep. xi,56 v66r Ep. xi,37 te plaatsen mag niet begrepen wor-
den als een semiotische ingreep in het verleden. De verkenning van de histori-
sche ruimte maakte duidelijk dat het problematiseren van de korte tijdsspanne
tussen de twee brieven en het verschil in inhoud, geen historische noodzakelijk-

100. Waarbij de vraag of er in Kent wel iets te vernietigen viel, wei bij me opkomt maar buiten
mijn competentie valt en dus niet door mij beantwoord kan worden. Om een'vermoeden' uit te
spreken: sacrale bouwwerken lijken, anders dan in de mediterrane wereld, niet tot het vaste
repertoire van het heidendom op de Britse eilanden te horen. Dan vait er weinig te vernietigen en
zal zo'n maatregel weinig effect op de geloofsbeleving hebben.
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heid was maar een effect van de intentie van de contextualisering. De analyse
doet een voorstel voor een representatie van het verleden. De semiotische
beschrijving van de intentionaliteit van de twee instructies gaf aanleiding tot
het instellen van een veronderstelde enunciatie van het missieproject. De posi-
tie van de instantie van de enunciator wordt ingenomen door Gregorius en
Augustinus, zij belichamen de missionaire bevlogenheid die gegrondvest is in
het monastieke weten van de openbaring en de ontvouwing van de heilsge-
schiedenis in de geschiedenis. Dit gelovige weten 'ziet' hoe God handelt in de
tijd, de navolging mogelijk maakt en mensen daartoe aanzet. In Ep. xi,56 gaat
het, net als in de andere brieven aan Augustinus, om het weten van Gods han-
delen en het dan oplichtende pad voor het menselijk handelen. Dit weten wordt
gevoed door de lectio divina en gevormd in de monastieke conversatio tot een
'weten hoe te handelen' in de missio, zowel van zichzelf als van andere verant-
woordelijken. In Ep. xi,37 (en Ep. xi,35) wordt op grond van dit weten de door
God in het missiegebied aangestelde koning op zijn verantwoordelijkheid
gewezen, opdat de missie van de kerk zich kan voltrekken.

Tenslotte, pas in de loop van het onderzoek bleek dat Ad Leandrum een dra-
gende grond voor de missie-instructies was. De analyses gaven meer dan vol-
doende aanleiding om een sterk inhoudelijk verband te leggen tussen de Gre-
gorius van de theologen, die de brief aan Leander in samenhang met hun stu-
die van de Moralia lezen, en de Gregorius van de (kerk)historici, voor wie de
missie-instructies gelezen bronnen zijn. In de semiotische representatie bleek
de bekeringservaring van Gregorius de Grote, waarbij hij putte uit een bron van
zeer grote diepte, de bron te zijn voor zijn latere missionaire optreden. Daar-
mee is een semiotische uitspraak over de authenticiteit van Gregorius de Gro-
te gedaan. De missie-instructies bleken een verleden te hebben en de represen-
tatie van het verleden van de missie-instructies kan, geheel in lijn met de recen-
te ontwikkelingen in de historiografie over Gregorius de Grote, gelezen worden
als een Gesamtdarstellung.

U . DE DUIF EN DE WINDSTROOM VAN DE GESCHIEDENIS

De iconografie beeldt Gregorius vaak af in gezelschap van een duif. Het is de
heilige Geest die hem influistert wat hij aanstonds gaat schrijven of zeggen:01
Ik vind het een mooi beeld. Het heeft iets sereens. Naar verluidt heeft Gregori-
us zichzelf laten afbeelden met een evangelieboek in zijn linkerhand en een
kruis in zijn rechterhand.102 Zonder duif dus. In een christelijke context is het

101. Soms wordt Gregorius daarbij bespied, zoals op het omslag van Markus' monografie Gregory
and his world. Die afbeelding is overgenomen van een manuscript uit de Stadsbibliothek van Trier
van het brievenregister (gedateerd rond 984)
101 Volgens Johannes de Diaken heeft Gregorius zich in die pose laten schilderen op een muur
van het klooster van Sint Andreas. Een naar alle waarschijnlijkheid hierop geinspireerde

278



beeld van de duif symbool van de Geest en roept het associaties op met godde-
lijke liefde, eeuwige rust en met inspiratie, geloofservaring of genade. In twee
van de drie discoursen heeft Gregorius het over gratia,n - de genade. In de con-
text van de teksten betekent het iets als'werk aan de winkel'. Aethelberht heeft

nog niet gehoord dat hij een genadegave van de almachtige (christelijke) God
geaccepteerd heeft of hij wordt geconfronteerd met een uitgebreide handelings-
catalogus. In Ad Leandrum beschrijft Gregorius het effect van het werken van
de genade in zijn eigen leven in termen van stormend en stromend water. Het
is alsof de iconografie de met het handelen samenhangende onrust die in de
teksten doorklinkt tot bedaren brengt.

Ad Leandrum kan gelezen worden als de bronwel voor de missie-instructies.
Het verband tussen het relaas over de bekeringservaring en het latere optreden
als paus werd in de loop van het onderzoek min of meer per ongeluk duidelijk.
Dit verband manifesteert de authenticiteit van Gregorius de Grote. De semio-
tische representatie van het verleden van de missie-instructies maakt duidelijk
hoe het parcours van de bekering de voedingsbodem is van het parcours van
het missieproject, wat weer een concretisering is van het parcours van de repre-

sentatie zelf (zie schema 5.3)· Met het voorstel spreekt de semiotische represen-
tatie de eufore sanctie uit dat Gregorius, in een variant op de tekst van zijn graf-
schrift, in zijn daden vervulde wat hij ervoer in het leven.101 Met andere woor-
den conversio - bekering vormt de sleutel voor het verstaan van Gregorius de
Grote. De vraag is wat er begrepen wordt als de sleutel wordt omgedraaid.

Volgens Massimo Leone is bekering, als het verhaal van een bekeringserva-
ring, een semiotische representatie van een aanval van wat hij aanduidt met ver-
tigo - duizeling. Een individu ervaart vertigo als een fundamentele destabilisa-
tie van het religieuze zelfverstaan, wat een diepe zingevingscrisis teweeg brengt.
In hoofdstuk II, paragraaf 5.2 is hierover het een en ander gezegd. Vertigo laat
plausibiliteitstructuren ineen storten en veroorzaakt een innerlijke strijd (of
controverse) en, op het sociale vlak, een vervreemding van de gemeenschap
waar het individu deel van uitmaakt (het aspect van verraad). In een religieuze
context wordt deze ervaring'bekering' genoemd. Gregorius de Grote versterkt
de betekenisgevende functie van zijn bekeringservaring, vervat in beeldtaal van
stormend en stromend water, door het als een goddelijke genadegave te zien.

Vandaar dat Gregorius het heeft over conversionis gratiam - de genade van de
bekering, waarmee zoveel gezegd wordt als dat God de initiator was van wat hem
overkwam, in die zin is er sprake van een heilig moeten, en dat wat hij uitein-

afbeelding siert het begin van het hoofdstuk over Gregorius in het Leningrad Manuscript van
Beda's kerkgeschiedenis. Cf. de kaft en (de ongenummerde) pagina iv van John C. Cavadini,
Gregory the Great. In de miniatuur is de linkerhand van Gregorius bedekt door zijn kleed.
103. Cf. Conrad Leyser,'Expertise and authority in Gregory the Great' in: John C. Cavadini,
Gregory the Great, 41'I suggest here that what Gregory understood by experiencia was neither
precisely lived faith nor business acumen, but training as an ascetk'
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delijk aan inzicht verwierfonder Gods zegen staat. Deze ervaring, ik herhaal het
nog maar eens een keer, raakt de authenticiteit van Gregorius de Grote.

Bij de Groningse historicus Eelco Runia trof ik de term vertigo in de beteke-
nis van'God zegene de greep!'. Runia gebruikt de term als hij nadenkt over de
discontinuyteit van de geschiedenis. Hij bespreekt het probleem dat er vaak din-
gen 'zomaar' gebeuren, zonder reflectie, overleg of argumentatie vooraf. Voor
zover er sprake is van een verklaring, blijkt dit achteraf geformuleerd te zijn en
wel zo dat het lijkt alsof er daadwerkelijk sprake is van een rationeel te verant-
woorden oorzakelijkheid. Im Anfang war der Tat heet het dan. Vertigo refereert
aan het gebeuren van die daad. Het gaat volgens Runia om'de wens om te sprin-
gen overdekt door de angst om te vallen ( . . . ) Toegeven aan vertigo is het ophef-

fen van een ondraaglijk geworden spanning door iets te doen. Door iets te doen

dat strijdig is met het kader van waaruit je handelt, door bestaande kaders te
buiten te gaan, de rationaliteit opzij te schuiven, je schepen achter je te verbran-
den en va banque te spelen. Zoals Musil zei: een"Revolution der Seele gegen die
Ordnung': In die vorm is vertigo niet alleen een psychologisch, maar ook een
cultureel fenomeen', aldus Runia en, voeg ik daar aan toe, een intrigerend model
waarmee ik het gebeuren van de semiotische representatie in kaart wil bren-
gen:04

Bij nader inzien klopt de laatste zin niet helemaal. Het gebeuren wordt al
door de semiotische representatie in kaart gebracht. Dat is precies het punt: het
gaat om wat aan de representatie vooraf gaat en door de representatie wordt
toegedekt.'Bekeren' heeft in de representatie iets onontkoombaars: het is Gods
genadegave en voorzienig heilshandelen waardoor Gregorius in beweging
wordt gezet en op grond waarvan Gregorius anderen in beweging wil brengen:
Augustinus, Aethelberht en het volk dat bekeerd moet worden. De onontkoom-
baarheid van het moeten echter is van na de daad; conversio - bekering repre-
senteert en camoufleert de vertigo. Hiermee begrijpen we nog niets maar zijn
we wel een stap dichter bij wat begrepen moet gaan worden als de sleutel van
het verstaan wordt omgedraaid: de vertigo. De vraag is nu: wat was de daad, wat
werd er gewild, wat was de ondragelijke spanning die aanleiding gaf tot een
'God zegene de greep!1 kortom, welke vertigo wordt door de representatie afge-
dekt.

In de representatie van het verleden van de missie-instructies worden twee
daden gesteld die gemeenschappelijk hebben dat het gaat om een verplaatsing
in den vreemde. In het parcours van de bekering positioneert Gregorius zich als
monnik buiten het klooster'in' de wereld. Het parcours van het missieproject

10+ Cf. Eelco Runia,'Geschiedenis plegen' (niet gepubliceerde bewerking van een lezing uit mei
2006). Ik wil de auteur bedanken voor het ter beschikking stellen van zijn essay.
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stelt het christelijk geloof in een heidense wereld present. Voor een deel passen
de daden in de tijd. De bekering waar Gregorius mee worstelt is een traditione-
le thematiek en de ascetische levenshouding wortelt in een eerbiedwaardige tra-
ditie van de woestijnvaders en de kloosterstichters. De Schrift geeft de opdracht
het geloof tot de uitersten van de aarde te verspreiden.

De discontinuiteit met de tijd schuilt in het gegeven dat een monnik in het
klooster en het geloof in de christenheid hoort. De gregoriaanse conversio -
bekering koppelt de ascetische levenshouding los van de monastieke afzonde-

ring en verplaatst die naar de wereld. Daardoor wordt de kerk in de wereld
getransformeerd tot wat het klooster in de kerk was: een in liefde en geloo f ver-
bonden morele gemeenschap. Deze positionering heeft iets van een noodgreep.
Het klooster is niet langer de bevoorrechte plaats met uitzicht op een nieuwe
hemel en het voorland van een nieuwe aarde. Overal zijn de tekenen van Gods
heilsgeschiedenis zichtbaar, met name de tekenen van het naderende Einde van
deze wereld. Stormen, aardbevingen, een verlaten senaat, het onwillige Raven-
na, het onmachtige Constantinopel en de aanstormende Longobarden. De
Romeinse adelaar had zijn veren verloren. Gregorius leefde in het eschatologi-
sche besef van het Einde. De noodgreep ontwikkelt een eigen dynamiek en dan
klinkt het geluid van een heel anders gestemde eschatologische bazuin.105 Gre-

gorius verstaat de kerk als morele gemeenschap en als ruimte in de wereld die
losgekoppeld wordt van de neergang van de wereld, met zijn rijken, machten en
instituties. Die immers falen, afbrokkelen en naar het einde neigen, terwijl de
kerk de toekomst heeft als het voorland en het voorteken van de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde. Het is zaak de gelovigen daarvan te doordringen en de
mensheid te redden. Daarmee worden de problemen van de pastorale verant-

woordelijkheid en de morele autoriteit aan de orde gesteld en is het missionai-
re tlan verklaard.

De positionering van Gregorius heeft ook iets van een staatsgreep, althans
voor de Romeinse clerus die in 590 geconfronteerd werd met een paus die niet
uit hun kring afkomstig was en wiens opvattingen over ambt, kerk en autoriteit
op gespannen voet stonden met hun (politieke) belangen. De vraag naar de
morele autoriteit is niet alleen het kernprobleem in het denken van Gregorius,
omdat hij een antwoord moest zoeken op de vraag hoe en door wie de gelovi-
gen als morele gemeenschap moesten worden toegerust, maar ook omdat hij
een legitimatie voor zijn machtspositie nodig had. Want laten we wel wezen, het
ging allemaal niet per ongeluk en het was allemaal geen toeval. Gregorius was

105 Claude Dagens,'La fin des temps et l'Eglise', 275 waar hij het idee ontwikkelt van een tweetal

eschatologieen die bij Gregorius de Grote van elkaar te onderscheiden zijn,'1'une qui est sombre,
avec des tableaux d'apocalypse, et l'autre qui est confiante et confine parfois au triomphalisme'.
Cf. een opmerking van Robert A. Markus in J.N. Hillgarth, 'Eschatological and political concepts'
in: J. Fontaine, J.N. Hillgarth, The Seventh Century. Change and Continuity, 231.
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een Romein en een christen en een patriot.106 Ook nu weer ontwikkelt de greep
een eigen dynamiek. De discontinuiteit die met de vertigo gegeven is richt zich
tegen de bestaande institutionele en politieke orde, die haar tijd gehad lijkt te
hebben. Maar het geloof is niet van de tijd en de kerk is niet van de wereld. In
deze constellatie verschuiven de accenten. De institutionele kerk wordt een
morele gemeenschap en de macht verhuist van de ruines van het forum naar
het paleis van Lateranen. De universaliteit van geloof en kerk overstijgt het af-
brokkelende Romeinse rijk en, met het verschijnen van de contouren van een
nieuwe politieke orde, verscheen een nieuwe (en heilsnoodzakelijk) translatio

imperii aan de horizon. Deze discontinuiteiten zetten aan tot de daden van het
'God zegene de greep!' waar de gregoriaanse conversio - bekering aan toegeeft.
Hier schuilt de originaliteit van Gregorius de Grote. Gregorius staat blijkbaar
in de opstekende wind van een nieuwe politieke ordening. Voor hem en voor
de traditie voelde die wind als het aanblazen van de Geest. Vandaar de duif op
zijn schouders.

106. Conrad Leyser, Authority and asceticism 131-159 waar hij er onder andere wijst op dat het
beeld van Gregorius als een Grenzgestalthem niet volledig recht doet.'An involvement in cultural
transmission need impose no constraint on originality; a spiritually driven lack of interest in
institutions of political theory need entail no lack of interest in power. ( . . . ) Now, for the first
time a monk was bishop of Rome. Acutely conscious of the exatted character of his station, and
hugely learned in the vast body of patristic literature already in existence, Gregory was
determined, with astonishing force of ascetic detachment, to the exercise of power in this world.
His response is irreducible to any single formulation, theory, or institutional practice. What
Gregory offers is a language - a discourse of moral authority, at once fierce and infinitely
malleable.'
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Samenvatting

In de iconografie wordt paus Gregorius de Grote (590-604) veelal afgebeeld met een

duif op zijn schouder. Zo verbeeldden de vaak anonieme kunstenaars de betekenis
die Gregorius de Grote volgens de traditie had: een door de Heilige Geest geinspi-
reerde auteur. In de geschiedschrijving wordt hij geportretteerd als een brugwach-
ter tussen de laat-antieke periode en de Middeleeuwen. Ook dat beeld verleent hem
betekenis. Van de schatbewaarder van het christelijk erfgoed voor de middeleeuw-
se wereld of de paus die een wezenlijke bijdrage leverde aan het uitbouwen van de
zetel van Petrus als een politieke en culturele factor van betekenis.

Gregorius de Grote is, dankzij zijn vele geschriften, altijd een rijke bron voor his-
torisch onderzoek geweest. Opvallend daarbij is dat er een verschil gemaakt werd
tussen een Gregorius van de spiritualiteit (Gregorius de pastor) en een Gregorius
van de kerkgeschiedenis (Gregorius de consul Dei). Zijn hoofdwerk Moralia in Iob
werd onderzocht als bron voor de latere monastieke spiritualiteit. Kerkhistorici
richtten zich op de Registrum Epistularum en bestudeerden de brieven die Grego-
rius tijdens zijn pontificaat schreef om zicht te krijgen op de woelige geschiedenis
van de Kerk in de 6de eeuw. In het moderne onderzoek worden beide geschiedenis-
sen meer en meer met elkaar in verband gebracht. Wetenschappers als Claude
Dagens, Carole Straw en Robert A. Markus, om slechts enkele in dit werk geciteer-
de auteurs te noemen, richten zich op Gregorius de Grote in zijn historische con-
text. Het denken en geloven en het pontificaat van Gregorius worden met elkaar in
verband gebracht en komen in een nieuw licht te staan, waardoor hij langzaam uit
de schaduw treedt van de theologische importantie van Augustinus van Hippo en
verlost wordt van het historisch verwijt de grondlegger van een 'Vulgarkatholizis-
mus' (Von Harnack) te zijn.

Dit onderzoek sluit, in de vraagstelling en in de keuze van de historische bron-
nen, aan bij de genoemde trend in het hedendaagse onderzoek. Het gaat niet om
Gregorius als theoloog of als kerkvorst maar om Gregorius als historisch actor in
zijn tijd. Het onderzoek richt zich op een drietal teksten. Allereerst een fragment uit
de aanbiedingsbrief bij de Moralia in lob, waarin Gregorius openhartig schrijft over
zijn bekeringservaring. De tekst is geadresseerd aan zijn dierbare vriend Leander
van Sevilla (vandaar de naam van de brief: Ad Leandrum). In de literatuur wordt
dit unieke autobiografische fragment als een belangrijke bron beschouwd voor
zowel de spirituele ontwikkeling van Gregorius de Grote als voor zijn theologie van
de bekering, een centraal thema in zijn spiritualiteit. De twee andere teksten staan
te boek als 'missie-instructie' en zijn belangrijke bronnen voor de geschiedschrij-

ving van de kerstening van Engeland in het bijzonder en West-Europa in het alge-
meen. Het gaat om Ep. xi,37 uit juni 601 aan koning Aethelberht van Kent en Ep.
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xi,56 uit juli 601 aan abt Mellitus met een boodschap voor de missiebisschop Augus-
tinus (van Canterbury), de leider van de Engelse missie. In Ep. xi,37 roept Gregori-
us de koning op de heidense tempels te vernietigen om zo de verspreiding van het
christendom met geweld te bevorderen. De Britse historicus en Gregorius-kenner
Robert A. Markus wijst er in zijn onderzoek op dat dit de normale gang van zaken
was en dat het daarom opmerkelijk is dat Ep. xi,56 heel andere accenten legt. De
latere instructie formuleert voor het eerst een op accommodatie gerichte strategie,
die voor de latere missionaire praktijk zo typerend was. Markus schrijft deze stra-
tegie op het conto van Gregorius de Grote.

De uitwerking van de historische vraagstelling van het onderzoek (waarover aan-
stonds meer) wordt verbonden met een theoretische vraagstelling. Het onderzoek
presenteert immers een'semiotiek van het verleden' en dat roept de vraag op of de
semiotiek, en in dit geval de semiotiek zoals ontwikkeld door Algirdas Julien Grei-
mas en de Parijse School, ingezet kan worden als een methode voor historisch
onderzoek.

Semiotiek beschouwt zichzelf als een wetenschappelijke praxis die gericht is op
het onderzoeken van de vormgeving van de betekenis van een bepaald semiotisch
object. Daarbij kan het gaan om teksten, media-uitingen, kunstwerken, liturgische
vieringen of reclameboodschappen. Alles kan een object van semiotische analyse
zijn. Een semiotisch object wordt gedefinieerd als een logische instantie en wordt
'discours' genoemd. Een discours is een uiting met een boodschap. Iedere uiting
(6nonc6) veronderstelt een uiten (enunciatie). De uiting is het (letterlijk of figuur-
lijk tastbare) eindproduct van het gebeuren van het uiten.

Bnonce en enunciatie zijn twee vlakken waarop het discours zich laat kennen.
Het door Greimas en de Parijse School ontwikkelde instrumentarium (en dit pro-
ces is nog gaande) richt zich op de analyse van beide vlakken: de analyse van het
dnonct beschrijft de generatie van de betekenis en brengt als het ware in kaart hoe
het discours zich tot de natuurlijke wereld verhoudt (de natuurlijke wereld waarin
het discours wortelt dn waarover het iets te zeggen heeft). De analyse van de enun-
ciatie beschrijft de intentionaliteit van de generatie van de betekenis. Het gaat om
wat 'de gerichtheid van het discours op de wereld' genoemd kan worden. De
beschrijving van de enunciatie geeft daarmee zicht op het gebeuren waarin, waar-
door en waarom het discours tot stand komt. In dit zin is het discours een'teken':
een achrone representatie van een diachroon gebeuren waarin betekenis tot stand
komt.

De semiotische lezing leest dezelfde tekst als een historische lezing, zij het op een
andere wijze. In de historiografie functioneert de bron als een bewijsstuk voor het
vastgestelde verloop van de geschiedenis. De semiotische lezing van de tekst als dis-
cours vernieuwt de kennismaking met de brief: het discours is een representant van
een verleden communicatie. Als zodanig staat het discours aan het begin van de his-
torische ontwikkeling. Met andere woorden, in de semiotische leespraxis breekt de

geschiedenis als het ware open.
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HoofdstukI begint met een geschiedfilosofische beschouwing. Na de linguistic turn

bleek het geldende, aan de natuurwetenschappen ontleende geschiedwetenschap-
pelijke paradigma ontoereikend te zijn. De waarheid en objectiviteit van de geschie-
denis als wetenschap kwam onder kritiek te staan. De Groningse geschiedfilosoof
Frank Ankersmit formuleert met het representatieparadigma een alternatief, waar-
mee recht gedaan wordt aan de terechte kritiek op de waarheids- en objectiviteits-
claim en aan het statuut van de geschiedenis als een wetenschappelijke reflectie op
het verleden. Ankersmit stelt voor om geschiedenis als een representatie van het
verleden te beschouwen. Het gaat in een representatie niet om de waarheid maar
om de betekenis die aan het gerepresenteerde wordt toegekend. Die betekenis'is' er
niet maar wordt gemaakt. In die zin is geschiedenis altijd fictief: een aan de (verle-
den) tijd opgelegde talige vorm. Historiografie, het product van geschiedschrijving
en resultaat van geschiedvorsing, dient beschouwd te worden als een proeve van
narratieve geschiedschrijving. De vraag is hoe die narratieve geschiedschrijving
beoefend dient te worden.

In het vervolg van het eerste hoofdstuk wordt de semiotiek voorgesteld als een
methode van narratieve geschiedvorsing. Het gaat om een praktische test: het zelf-
verstaan van de semiotiek als wetenschappelijke praxis wordt in praktijk gebracht.
Het lijkt van belang te onderstrepen dat de semiotiek van het verleden niet gepre-
senteerd wordt als dd methode van historisch onderzoek maar als een (zeer krach-

tig) instrumentarium dat voldoet aan de eisen die het representatieparadigma stelt

aan geschiedvorsing en geschiedschrijving. Het project van een semiotiek van het
verleden is bedoeld als een aanvulling en versterking van het historisch repertoire.

In de analyses van de drie teksten die in dit onderzoek centraal staan, worden naast
de bestaande semiotische instrumenten (met name die van het generatief traject)
ook twee in dit onderzoek ontwikkelde semiotische concepten op hun toepasbaar-
heid getoetst. Het gaat allereerst om een operationalisering van het begrip inten-
tionaliteit en vervolgens om een verkenning van wat de'condities voor de duiding'
genoemd kan worden.

De operationalisering van de intentionaliteit heeft betrekking op de analyse van
de enunciatie. Binnen de'gerichtheid van het discours op de wereld' kunnen drie as-

pecten of dimensies van elkaar onderscheiden worden: de inauguratie (ontstaan),
de manifestatie (verschijnen) en de projectie (inzet). Vooral het aspect van de pro-
jectie is voor de geschiedenis interessant omdat het discours als representant van het
verleden en'teken' van de voorbije werkelijkheid, weliswaar de bedoelingen van het
discoursbeschrijft maar niet de uiteindelijke realisatie ofvoltrekking van die bedoe-

lingen. Die liggen immers op het moment van uiten nog in de toekomst van het voor
ons voorbije verleden verborgen. Deze vaststelling rust op het semiotische inzicht
dat het in een enunciatie gaat om een bepaald /doen geloven/ van een enunciataire

(ontvanger) door een enunciator (zender) en dat het al dan niet accepteren van dit
/doen geloven/ een zelfstandige handeling van de ontvangende instantie vereist; het
communiceren geeft de zendende instantie geen garanties.
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In de loop van het onderzoek bleek dat de analyses weliswaar een voorstel doen
voor de betekenis van de bron als discours maar daarmee nog niet in staat zijn om
de historische vragen die aan het discours gesteld waren te beantwoorden. Het con-
cept van de condities voor de duiding van het discours probeert daar in te voorzien.
Het gaat om een bepaalde logische ruimte om de resultaten van de analyses in rela-
tie te brengen met elkaar en met de gegevens van de historiografie. In deze ruimte
wordt een poging gedaan de (inherente) incommensurabiliteit tussen de semiotiek
van het verleden en de historiografie te overbruggen.

Het project van een semiotiek van het verleden wordt concreet in de analyses in de
hoofdstukken It, III en I v. In het tweede hoofdstuk wordt in de analyse van het frag-
ment van de brief Ad Leandrum aan het discours de vraag gesteld'wat wilde je bete-
kenen?'. Het discours wordt gelezen als een autobiografisch fragment (en niet als
een communicatie tussen Gregorius en Leander) en zoekt naar de betekenis van de
beschrijving van Gregorius' bekeringservaring.

In de analyse wordt voorgesteld het moment van bekering te verleggen -of min-
stens de bekering te zien als een gebeuren in twee fases. Het tweede bekeringsmo-
ment blijkt voor de geschiedenis in de bron onzichtbaar. In de geschiedenis wordt
de bekering van Gregorius gedateerd in 573/5 als hij besluit monnik te worden en
de wereld achter zich laat. De semiotische lezing (h)erkent deze bekering maar stuit
ook op een tweede bekeringsmoment: enkele jaren later als Gregorius in Constan-
tinopel worstelt met het verzoek om het boek Job te becommentarieren en de waar-
de ontdekt van een vanuit de contemplatie voortkomende betrokkenheid op en
activiteit in de wereld. Deze ontdekking, die door Gregorius geduid wordt in ter-
men van een genadegave, voltooit zijn worsteling met wat in de brief de'genade van
de bekering' genoemd wordt (Ad Leandrum ri7).

In hoofdstuk i I  wordt in de bespreking van de analyse vastgesteld dat de semi-
otische lezing van het discours overeenstemt met wat in de (historische en theolo-
gische) literatuur over de theologie van de bekering van Gregorius de Grote
geschreven wordt: conversio - bekering is een genadegave, een samenspel van twee
fundamenteel op elkaar betrokken dimensies. Enerzijds de verticale dimensie van
contemplatio - bezinning, anderzijds de horizontaal gerichte actio - handeling.
Bekering in gregoriaanse zin kan nooit volstaan met een zich afzonderen van de
wereld. De bekering is altijd op de wereld betrokken. Gregorius de Grote relativeert
in zijn theologie van de bekering de monastieke afzondering; het mag nooit om een
afsluiten voor de wereld gaan. De bekering modelleert zich naar de incarnatie, het
mysterie van Gods betrokkenheid op de wereld. De leeshypothese geeft te kennen
dat de persoonlijk ervaring van Gregorius de Grote fungeert als bron voor zijn
theologie en bevestigt zo het beeld dat Gregorius eerst en vooral een theoloog van
de ervaring is.

In het derde envierde hoofilstukworden respectievelijk de teksten Ep. xi,37 en Ep.
Xi,56 geanalyseerd. Het gaat in deze analyses niet alleen om de vraag naar de bete-
kenisvormgeving (zoals in hoofdstuk II) maar ook om wat in het onderzoek de his-
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torische kwestie genoemd wordt: hoe verhouden de missie-instructies in beide
bronnen zich tot elkaar? Is er inderdaad sprake van een fundamentele koerswijzi-

ging, zoals Robert A. Markus voorstelt?
De analyses leveren argumenten op die gebruikt kunnen worden in de discussie

rond met de historische kwestie gerelateerde historische vragen. Om 6dn voorbeeld
te geven. Op basis van Ep. xi,37 wordt veelal aangenomen dat koning Aethelberht
van Kent een gedoopt christen is op het moment van het schrijven van de brief.
Voor de geschiedenis is het evident dat in het geval van missieprojecten als in Kent
koningen tot de eerste dopelingen horen en dat maakt het logisch dat een vorst ook

op zijn verantwoordelijkheid als gedoopt christen aangesproken kan worden. Als

bewijs wordt gewezen op de zinsnede'bewaak de genade die je ontvangen hebt' (Ep.
Xi,37 r8-9). In de analyse kan een verband tussen deze zinsnede en een doop niet
worden bevestigd. Wel blijkt de passage iets anders te betekenen: in het begin van
de brief maakt Gregorius gewag van een handelen van God die overal 'bepaalde
goede mannen aanstelt' en erkent de paus dat dit ook in Kent het geval is (Ep. xi,37

r3vv). In het voorstel van de leeshypothese refereert de oproep de ontvangen gena-
de te bewaken naar precies dat heilshistorische handelen van God. Blijkbaar maakt
het niet uit of de koning wel of niet gedoopt is. Dat is in deze brief niet aan de orde.

Het gaat om de verspreiding van het geloof. In het licht van de Eindtijd, en de eisen
die dat ook aan de paus stelt, relativeert Gregorius het verschil tussen heidenen en
christenen.

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de semiotische analyse de twee tek-
sten in een nieuw licht zet. De geformuleerde leeshypotheses geven weliswaar aan-
leiding maar geen uitsluitsel om Markus' these van een door Gregorius de Grote

geynitieerde koerswijziging te herzien.

In het vijfde hoofdstuk wordt de semiotische lezing voortzet in de ruimte van de

condities voor de duiding. Het is dan mogelijk om de analyses van Ep. xi,37 en Ep.

Xi,56 met elkaar in verband te brengen 6n met de historische lezing van de bron-
nen. Het onderzoek richt zich dan op werk van Robert A. Markus en Bruno Iudic.
In deze ruimte ontstaat een ander beeld van de geschiedenis.

Op grond van de leeshypotheses betreffende Ep. xi,37 en Ep. xi,56 wordt een
semiotische representatie van de missie-instructies geformuleerd. De discoursen
delen eenzelfde intentionaliteit: de twee enunciataires worden door eenzelfde
enunciator met een /doen geloven/ in het missieproject verbonden (waarrnee de
contouren van een overkoepelende enunciatie van het missieproject zichtbaar wor-
den). De koning wordt met het oog op de voltooiing van de heilsgeschiedenis inge-
schakeld in de voltrekking daarvan en de missiebisschop wordt opgeroepen de
menselijke inbreng te relativeren en de hoop op de goede (en door God in de heils-

geschiedenis voorziene) afloop niet te verliezen. Dat relativeert de na-elkaar relatie
tussen de brieven die met een koerswijziging gegeven is. In de semiotische repre-
sentatie van de missie-instructies komen de discoursen eerder naast elkaarte staan.

Sterker nog, vanuit het perspectief van de betekenisvormgeving wordt het aanne-
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melijk dat Ep. xi,56 en zekere prioriteitstelling verdient op Ep. xi,37· Overigens, dit
voorstel heeft geen consequenties voor de chronologie.

In de nadere verkenning van de semiotische representatie van de missie-instruc-
ties en van de historische gegevens in de ruimte van de condities voor de duiding,
worden verbanden zichtbaar met de  in hoo fdstuk I I geformuleerde leeshypothese
over het fragment Ad Leandrum. De opposities die daar een rol spelen in de vorm-
geving van de betekenis (dn het raamwerk van de theologie van Gregorius de Gro-
te vormen), blijken ook in de twee discoursen Ep. xi,56 en Ep. xi,37 een rol van bete-
kenis te spelen. Dat leidt tot verrassende inzichten.

In de representatie van het verleden van de missie-instructies verschijnt het dis-
cours Ad Leandrum als 'bron' voor de twee discoursen Ep. xi,56 en Ep. xi,37· De
eindterm van de bekering (/theonomie/) realiseert zich als een /navolging/ in het
missieproject. Op dat moment licht ook een spoor op van de authenticiteit van
Gregorius de Grote die door de historiografie weliswaar herkend zal worden maar
nog niet als zodanig in deze teksten opgemerkt is.
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Summary

The iconography ofpope Gregory the Great (590-604) often shows him with a dove

on his shoulder. To the mostly anonymous artists, this was a way of representing

the importance of Gregory according to tradition: an author inspired by the Holy
Spirit. Historiography shows him as a bridgeman between late antiquity and the
middle ages. It is yet another image which confers a special meaning on him: that
of treasurer of the Christian heritage for the medieval world or the pope who made
an essential contribution to the development of the chair of Peter to a relevant

political and cultural power.
Thanks to his many writings, Gregory the Great has always been a gold mine of

information for historical research. Remarkably, we have come to distinguish

between the Gregory ofspirituality (Gregory the pastor) and the Gregory of church

history (Gregory the consul Dei). His main work Moralia in Iob has been investigat-
ed as a source for later monastic spirituality. Church historians focussed on the Reg-
istrum Epistularum and studied the letters that Gregory wrote during his pontifi-
cate to get an insight into the turbulent history of the church of the 6th century.

Modern research increasingly combines these two histories. Scholars like Claude

Dagens, Carole Straw and Robert A. Markus, to name but a few of the authors quot-
ed in this book, focus on Gregory the Great in his historical context. Gregory's

ideas, his faith and his pontificate are associated with each other and regarded in a
new light, enabling him to slowly come out of the shadow of the theological impor-
tance ofAugustine of Hippo and freeing him from the historical reproach of being

the founder of a'Vulgarkatholizismus' (Von Harnack).
In the phrasing of its question and the choice of its historical sources, this

research fits in with this trend in modern research. It does not exclusively focus on

Gregory the theologian or the Gregory the prelate, but on Gregory the historical
actor in his time. This research focuses on three texts. The first is a fragment of the

letter of dedication for the Moralia in Iob, in which Gregory writes candidly about

his conversion experience. The text is addressed to his dear friend Leander ofSeville

(hence the name of the letter: AdLeandrum). Literature considers this unique auto-
biographical fragment to be a major source for both Gregory's spiritual develop-

ment and his theology of conversion, a central theme in his spirituality. The two

other texts are known as 'mission instructions' and are important sources for the

history of the Christianisation of England in particular and Western Europe in gen-
eral. These are Ep. xi,37 from June 601, addressed to king Aethelberht of Kent, and

Ep. xi,56 from July 601, addressed to abbot Mellitus, with a message for the mission-

ary bishop Augustine (of Canterbury), leader of the English mission. In Ep. xi,37,

Gregory calls upon the king to destroy the heathen temples to promote the spread
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of Christianity by force. British historian and Gregory expert Robert A. Markus
points out that this was standard practice, and that instead it is Ep. xi,56 which is
remarkable for emphasising entirely different aspects. This later instruction is the
first to formulate a strategy ofaccommodation, which would become typical oflat-
er missionary practice. Markus attributes this strategy to Gregory the Great.

The elaboration of the historical question of my research, which I present below, is
combined with a theoretical question. After all, this research will present a 'semi-
otics of the past', which merits the question whether semiotics, in this case a semi-
otics as it was developed by Algirdas Julien Greimas and the Paris School, can be
used as a method of historical research.

Semiotics regards itself as a scholarly praxis which seeks to investigate the signi-
fication of a certain semiotic object. These objects can be anything from texts,
media expressions, works of art, liturgical services to commercial messages. Any-
thing can be the object of semiotic analysis. The semiotic object is defined as a
domain and is called a discourse. A discourse is an utterance that conveys a mes-
sage. Any utterance presupposes enunciation. An utterance is the end product (tan-
gible in a literal or figurative sense) of the event of enunciation.

Utterance and enunciation are two planes on which the discourse allows itself
to be known. The set of instruments being developed by Greimas and the Paris
School aims to analyse both planes: the analysis of the utterance describes the gen-
eration of meaning and maps the way in which the discourse relates to the natural
world, as it were (the natural world in which the discourse is rooted and about
which it has something to say). The analysis of the enunciation describes the inten-
tionality of the generation of meaning. At stake is what could be called'the orien-
tation of the discourse towards the world'. The description of the enunciation gives
insight into the event in which, through which and because of which the discourse
comes about. In that sense, the discourse is a'sign': an achronous representation of
a diachronous event in which meaning is generated.

Semiotic analysis uses the same text as historical analysis, but in a different way.
Historiography uses the source as proof of the established progress of history. A
semiotic analysis of the text as a discourse offers a renewed acquaintance with the
letter: the discourse represents a past communication. As such, the discourse stands
at the beginning of historical development. In other words, semiotic analysis seems
to break open history.

Chapter 1 begins with a consideration from the point of view of the philosophy of
history. After the linguistic turn the current historiographical paradigm derived
from physics turned out to be insufficient. The truth and objectivity of historiog-
raphy as a discipline came to be criticised. Philosopher of History Frank Ankersmit
ofthe Universityof Groningen, the Netherlands, has formulated an alternative with
his paradigm of representation, which takes into account justified criticism o f the
claims to truth and objectivity and the statute of historiography as a scholarly
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reflection upon the past. Ankersmit proposes to regard historiography as a repre-

sentation of the past. A representation is not about truth, but about the meaning
attributed to that which is represented. This meaning'is' not present, it is made. In
that sense, historiography is always fiction: a linguistic form imposed upon the
past. Historiography, the product of writing and the result of historical research,
should be considered a specimen of narrative historiography. The question is how
this narrative historiography should be performed.

The first chapter presents semiotics as a method of narrative historical investi-
gation. What is at stake is a practical test: the self-understanding of semiotics as a

scholarly praxis is put into practice. This seems to emphasise the importance o f not
presenting a semiotics of the past as the only method of historical investigation, but
as a (very powerful) set of instruments that meet the criteria of the paradigm of

representation set for historical investigation and historiography. The project of a
semiotics of the past is meant as an addition and an augmentation of historical
repertoire.

Apart from applying the existing semiotic instruments (particularly those of the

generative trajectory), I will also develop and test two new semiotic concepts in my
analysis of these three texts. The first is an operationalisation of the concept of
intentionality and the second is an exploration of what could be called'the condi-
tions for interpretation'.

The operationalisation of the intentionality relates to the analysis of the enunci-
ation. Within the' focus of the discourse on the world', three aspects or dimensions
can be distinguished: the inauguration (origin), the manifestation (appearance)
and the projection (commitment). Particularly the aspect of projection is of inter-
est to historiography, because although the discourse as the representative of the

past and the'sign' of a past reality describes the intentions of the discourse, it does
not describe it final realisation or the performance of these intentions. After all, at
the moment of enunciation, these are still hidden in the future of what has mean-
while become the distant past for us. This conclusion is based on the semiotic in-
sight that an enunciation is an effort on the part ofthe enunciator to make the enun-
ciatee believe something, and that the possible acceptance of it requires a receiver;
mere communication is no guarantee to the enunciator.

In the course of my investigation it turned out that the analyses may present a
possible meaning of the source as a discourse, but this did not mean they provid-
ed the answer to the historical questions asked of the discourse. The concept o f the
conditions for the interpretation of the discourse tries to supply these. This con-
cerns a certain logical space in which to relate the results of the analyses with each
other and with data from historiography. The space is used for an attempt to bridge
the (inherent) incommensurability of a semiotics of the past and historiography.

The project ofa semiotics ofthe past is performed in the analyses in chapters I I,I I I
and Iv. In the analysis of the fragment of the letter Ad Leandrum in the second
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chapter we try to establish what the discourse meant to signify. The discourse is
read as an autobiographical fragment (rather than as a communication between
Gregory and Leander) and searches for the meaning of the description of Grego-
rys conversion experience.

In the analysis, it is suggested to move the moment of conversion - or at least
consider the conversion to be an event in two phases. The second moment of con-
version appears invisible in the source to historiography. History dates Gregory's
conversion to 573/5, when he decided to become a monk and abandon the world.
Semiotic analysis recognizes this conversion but also finds a second moment of
conversion: some years later in Constantinople when Gregory struggles with the
request to comment on the book of Job and discovers the value of an involvement
with and activity in the world through contemplation. This discovery, which Gre-
gory interprets as a gift of grace, concludes the struggle with what the letter calls
'the grace of conversion' (Ad Leandrum li7).

In its discussion o f the analysis, chapter 11 establishes that the semiotic analysis
of the discourse concurs with what is said about Gregory the Great's theology of
conversion in (historical and theological) literature: conversio - conversion is a gift
of grace, a combination of two fundamentally interrelated dimensions. On the one
hand the vertical dimension of contemplatio - contemplation, on the other the hor-
izontally oriented actio - action. Conversion in a Gregorian sense can never limit
itself to isolating itself from the world. Conversion is always involved with the
world. In his theology of conversion, Gregory the Great puts monastic isolation in
perspective; this should never involve shutting out the world. Conversion is mod-
elled after incarnation, the mystery of God's involvement with the world. This
hypothesis shows us that the Gregory the Great's personal experience functions as
a source for his theology and it confirms the image of Gregory as primarily a the-
ologian of the experience.

The third and fourth chapters analyse the texts Ep. xi,37 and Ep. xi,56 respective-
ly. These analyses are not merely concerned with the question for the shaping of
meaning  (like in chapter  II), but also with what is termed 'the historical issue' in
research: how do the instructions for mission in these two sources relate to each
other? Do they really signify a fundamental change of course, as Robert A. Markus
supposes?

The analyses provide us with arguments that can be used in the discussion of
historical questions related to the historical issue. Here is one example. On the basis
of Ep. xi,37, it is usually assumed that king Aethelberht of Kent is a baptised Chris-
tian at the moment the letter was written. History clearly shows that in the case of
missions like the one in Kent the kings are usually among the first to be baptised,
which makes it obvious that he can be held to his responsibility as a baptised Chris-
tian. Evidence for this is found in the passage 'guard the grace you have received'
( Ep. xi,37,8-9). Analysis cannot confirm any relation between this passage and a
possible baptism. The passage does seem to have another meaning, though: in the
beginning of his letter, Gregory mentions how God appoints 'certain good men'

302



everywhere, and recognises that this also the case in Kent (Ep. xi,37,3-8). In the pro-
posed hypothesis, the appeal to guard the grace received refers to exactly those acts
of God in the history of salvation. Apparently, it does not seem to matter whether
the king has been baptised. That is not what is at stake in this letter. This letter is
concerned with spreading the faith. In view of the eschaton and the demands this
makes on the pope too, Gregory puts the difference between heathens and Christ-
ian in perspective.

In general, it could be remarked that semiotic analysis puts the two texts in a new
light. Although the hypotheses seem to suggest that Markus' thesis of a change of

course, initiated by Gregory the Great, needs to be revised, they do not provide con-
clusive answers to that effect.

The fifth chapter is a continuation of the semiotic analysis in the space of the con-
ditions for interpretation. We can now relate the analyses of Ep. xi,37 and Ep. xi,56
with each other and to a historical reading of the sources. The investigation now
focuses on the works of Robert A. Markus and the French historian Bruno Judic.
In this space, a new image of the history emerges.

A semiotic representation of the mission instruction is formulated, based on the
hypotheses for Ep. xi,37 and Ep. xi,56. The discourses share a common intentional-
ity: the two enunciatees are connected in the mission project by one and the same
enunciator who makes them believe (thus showing the contours ofan overall enun-
ciation of the mission project). The king is involved as an agent with a view to the

completion ofthe history of salvation, and the mission bishop is called upon to put
the human contribution into perspective and never lose the hope for a good result

(which has been foreseen by God in the history of salvation). This puts the sup-
posed succession of the letters, implied by a change of course, in perspective.
Instead, a semiotic representation of the mission instructions seems to put them
side by side. Indeed, from the perspective of the shaping of meaning, it now seems

likely that Ep. xi,56 deserves some priority over Ep. xi,37· Incidentally, this propos-
al does not alter the chronology.

A further exploration of the semiotic representation o f the mission instructions
and the historical data in the space of the conditions for interpretation demon-
strates the connection to the hypothesis formulated in chapter II for the fragment
Ad Leandrum. The oppositions that enter into the shaping of meaning (and which
form the framework of the theology of Gregory the Great), also appear to be sig-
nificant in the two discourses Ep. xi,56 and Ep. xi,37· This leads to some surprising

insights.
In the representation of the past of the mission instructions, the discourse Ad

Leandrum emerges as a'source' for the two discourses Ep. xi,56 and Ep. xi,37· The
end term of conversion (/theonomy/) is realised in the project of mission as /imi-
tation/. Having reached that point, we also find evidence of Gregory the Great's

authenticity, which may have been recognised by historiography before, but never
in these texts.
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ERRATUM

Op de achterflap staat als stertjaar van Gregorius de Grote 601 vermeld. Dat moet
natuurlijk 604 zijn.
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