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Augustinus en pseudo-Augustinus
De omvang van de opera omnia Augustini
Het oeuvre van Augustinus telt vele 'bestsellers'. In zijn bibliotheek te Hippo bewaarde hij van elk
schrijven van hem een duplicaat. Je kon een preek of boek tegen betaling laten overschrijven. Vanaf
de 5de eeuw circuleerden er van de opera omnia Augustini verscheidene handgeschreven 'edities' in
de Romeinse provincies rondom de Middellandse Zee. Was het oorspronkelijke manuscript van een
brief of boek nog gedicteerd door Augustinus zelf in zijn klooster te Hippo, de overschrijfsels hiervan
vonden ongehinderd door het copyright hun weg in de wereld.1
Om bij leven al een beroemde bisschop te zijn wiens werken men graag leest en kopieert, kan ook
lastig zijn. Augustinus beschrijft in zijn Retractationes - Nalezingen de publicatiegeschiedenis van De
trinitate –Over de Drie-eenheid. Toen hij het nog onvoltooide en nog niet geheel uitgekristalliseerde
werk naar de smaak van het lezerspubliek te lang bij zich hield, bleken de boeken stiekem te zijn
overgeschreven: 'De gestolen boeken circuleerden met minder correcties dan nodig en mogelijk
waren, dan wanneer ik ze zelf had willen uitgeven'. Hij besluit zelfs om ze zelf niet meer uit te geven.
Uiteindelijk op aandrang van zijn medebroeders herschrijft en voltooit hij dit werk, maar onder
tijdsdruk en beperkt omdat er al een ongecorrigeerde versie in omloop is.
Tijdens zijn leven circuleerden er al zoveel kopieën van zijn brieven, traktaten en verschillende
versies van zijn preken, dat Augustinus de enige auteur uit de oudheid is van wie zoveel materiaal
behouden bleef. Om een vergelijking te maken: het oeuvre van Augustinus telt meer dan vijf miljoen
woorden2 en bestaat uit 131 titels waaronder 559 sermones (preken)3 en ca 300 epistulae (brieven).
Men schat dat deze overgeleverde sermones slechts 10 % beslaan van het aantal preken dat
Augustinus tijdens zijn leven gehouden heeft.4 Van de orator en filosoof Marcus Tullius Cicero zijn 52
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speeches overgeleverd (hij schreef er 88), 14 werken over filosofie of retorica en ruim 800 brieven:
bij elkaar 1.239.224 woorden.5 Shakespeare schreef er 'maar' 884.421 verdeeld over 43 werken.6

Marcus Tullius Cicero
106 -43 v. Chr.
oeuvre: 1.239.224 woorden

Augustinus
354-430
oeuvre: ruim 5 miljoen woorden

Shakespeare
1564 -1616
oeuvre: 884.421 woorden

De omvang van werken van pseudo-Augustinus
Augustinus behoort met Johannes Chrysostomus en Efraëm de Syriër tot de top-drie van nagevolgde
auteurs. Zij hebben in hun kielzog een grote groep apocriefen die meeliften op de naamsbekendheid
van hun grote voorbeeld.7 Illustratief voor de omvang van het oeuvre van Augustinus versus pseudoAugustinus is het aantal bladzijden in de uitgave Kirchenschriftsteller, Verzeichnis und Sigel. Voor het
vermelden van Augustinus' werken zijn 62 blz nodig (p. 198-259) voor pseudo-Augustinus 46 blz (p.
260-305). 8 Met alle apocriefe literatuur erbij is de omvang van Augustinus' oeuvre wel heel groot.
Men constateert dan ook dat de middeleeuwen een augustijnse toon hadden.

Pseudo-Augustinus meer bekend dan Augustinus?
In 1603 verschijnt de eerste volledige vertaling van Belijdenissen in het Nederlands. Echter al een
eeuw eerder worden er kleine werken en bloemlezingen onder de naam van Augustinus in het
Nederlands gedrukt. Deze overwegingen ademen de sfeer en de taal van Augustinus –er staan bijv.
veel parafrases uit de Confessiones in- maar behoren tot het terrein van de pseudo-Augustinus.
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Waarom is het pseudo-Augustinus materiaal eerder vertaald en gedrukt dan het eigen werk van
Augustinus? Een van de verklaringen is dat religieuzen en gelovigen behoefte hadden aan een
handzaam formaat en toegankelijke teksten voor hun eigen spiritueel leven. In de 13de eeuw worden
de abbreviationes –excerpten en bewerkingen van het oorspronkelijke werk- heel populair. De
bekendste abbreviator is wel Jacobus van Voragine (1228-1298) die voor zijn Legenda aurea vele
heiligenlevens naar eigen inzicht herschreef en ze daarbij flink inkortte. Ook de Vita Augustini- het
leven van Augustinus- is hierin opgenomen. Jacobus citeert voortdurend de ConfessionesBelijdenissen van Augustinus, maar van het hele boek (13 hoofdstukken) blijven ongeveer 20
bladzijden Latijn over.
Behalve deze excerpten waarvan de auteur bekend is, circuleren er ook vele florilegia die aan
Augustinus worden toegeschreven. Er is een enorme belangstelling voor meditatieve teksten die in
conventen of in huiselijke kring gelezen kunnen worden. Zo is in Nederland de bloei van de Moderne
Devotie in de 15de eeuw een belangrijke factor. Deze beweging legde grote nadruk op het
persoonlijke gebedsleven. Broeders en zusters van het gemene leven richtten zich op innerlijke
vernieuwing die kon worden bereikt door de collatio te beoefenen, het geestelijk leergesprek tot
opbouw van persoon en gemeenschap en door het rapiarium, een persoonlijke verzameling van
leesvruchten als hulpmiddel voor hun geestelijke voortgang.9 Zulke notitieboekjes met
aantekeningen, spreuken, citaten groeien uit tot verschillende soorten florilegia.
Het laat zich raden dat juist in dit soort compilaties met mooie gedachten of een kernachtige
uitspraak, de originele tekst makkelijk ontspoort. Daarom behoren de oudste Nederlandse
vertalingen van Augustinus tot de zogenoemde 'pseudo-Augustinus', een verzamelnaam voor
verschillende auteurs die eigen materiaal met dat van Augustinus hebben vermengd. Augustinus was
een bron van inspiratie en het hergebruik van zijn tekst werd niet gezien als plagiaat. De uiteindelijke
tekst was dan wel niet letterlijk van Augustinus, maar wel op zijn denken geïnspireerd. Ook de stijl
was meestal voldoende herkenbaar om het werk als dat van Augustinus aan te prijzen. Het was
kortom een verdienste om te kunnen schrijven zoals Augustinus dat deed. 10 De kleine handzame,
handgeschreven en gedrukte compilaties snellen als het ware de volledige vertalingen van
Augustinus' werken vooruit. Omdat het onderzoek naar Augustinus' stijl en gedachtegang tijd vergde,
verschenen de volledige vertalingen van Augustinus' oeuvre pas na de tekstkritische edities. 11

Tekstkritische edities
Met het ontstaan van de boekdrukkunst en onder invloed van de reformatie onderzoeken de
humanisten ook de herkomst van de manuscripten. Van een verzameling middeleeuwse
handschriften toegeschreven aan Augustinus, aangetroffen in een kloosterbibliotheek, onderzoeken
de redacteurs elke tekst op de ouderdom ervan, overlevering, inhoud en stijl. Hoe oud is dit
handschrift, hoe is dit verworven, waar komt het oorspronkelijk vandaan, zijn er andere
handschriften met dezelfde inhoud, wie heeft van wie overgeschreven, welke passages zijn
geschreven in de stijl van Augustinus en welke zeker niet?
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Met het tekstkritische onderzoek worden de opera van Augustinus verdeeld in authentieke werken,
dubia en spuria. Eramus oordeelt scherp over wat wel en niet van Augustinus is. Zo wijst hij in harde
bewoordingen het auteurschap af voor een op Augustinus' naam overgeleverde verhandeling over
eenvoud en kuisheid, De sobrietate et castitate. Hij schrijft in 1529 bij de uitgave van de Opera omnia
Augustini (Froben): Sermo nesciocuius; certe nec pilum habet Augustini, ne scriptoris quidem eruditi –
deze preek is van ik weet niet wie; draagt zeker niet de stijl van Augustinus, is zelfs niet van een
geleerd schrijver.12
Overigens zijn de humanisten niet de eerste redacteurs. De augustijn Bartholomeus van
Urbino († 1350) wijst in zijn Milleloquia veritatis Augustini al sommige teksten af zoals het werk De
incarnatione et deitate Christi ad Ianuarium- over de menselijke en goddelijke natuur van Christus
aan Ianuarius: … hunc librum non fuisse Augustini, sed quandam abbreviationem Libri cuiusdam
Origenis – 'dit boek behoort niet tot Augustinus, maar is een of andere samenvatting van een zeker
boek van Origenes'. 13
Dat wil niet zeggen dat de bonte verzameling teksten die nu als pseudo-Augustinus worden
aangemerkt, niet de moeite zijn. Integendeel; juist omdat de belangstelling ervoor is weggeëbd en
deze auteurs nooit de kans hebben gekregen op hun eigen merites te worden beoordeeld, werkt het
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) uit Wenen aan een serie van vier volumes met
tekstkritische uitgaven van deze pseudo-Augustinus. 14
In het volgende onderdeel worden twee voorbeelden van navolging toegelicht: de sermones van
Caesarius van Arles en het convoluut Vurige Meditatiën.
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