
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Een albeheersend streven. Zeven filosofen over het menselijk geluksverlangen

Dijkhuis, J.J.G.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dijkhuis, J. J. G. (1999). Een albeheersend streven. Zeven filosofen over het menselijk
geluksverlangen. [, Universiteit van Amsterdam]. Sahara.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/een-albeheersend-streven-zeven-filosofen-over-het-menselijk-geluksverlangen(ab7fa1d8-3da5-46b9-bb2e-8f93be21a711).html


HOOFDSTUK 4 AUGUSTINUS 

1. Het verlangen naar geluk is een verlangen naar God 

Overeenkomstig de antieke traditie beschouwt Augustinus de vraag naar het 
hoogste goed als de kernvraag van de moraalfilosofie of ethiek. Het is het goed 
"waar wij al ons handelen op betrekken en dat wij niet omwille van iets anders, 
maar omwille van zichzelf nastreven; als wij dat goed bereiken, zoeken wij verder 
ook naar niets anders meer om gelukkig te zijn. Als wij hier van 'doel' of 'eindpunt' 
spreken doen we dat, omdat wij omwille van dat goed al het andere willen, dat 
goed zelf echter alleen maar omwille van zichzelf' (CD VIII,8 p.368-91). De 
omschrijving doet denken aan Aristoteles. Die had het hoogste goed vereenzelvigd 
met het geluk, ter onderscheid van de zaken die worden geacht gelukkig te maken, 
de 'geluksgoederen', zoals eer, rijkdom en wijsgerige contemplatie. Wie bij 
voorbeeld zijn geluk in eer zoekt jaagt die eer weliswaar terwille van de eer zelf na, 
in de zin dat we haar niet nastreven vanwege weer andere zaken die eruit kunnen 
voortvloeien. Maar we kiezen eer óók, en in laatste instantie, omwille van het geluk, 
in de hoop dat we door middel daarvan gelukkig zullen zijn. Niemand kiest geluk 
omwille van eer of een ander geluksgoed; geluk is nooit middel maar alleen doel 
(NE 1097b0-5, zie hoofdstuk 1, §1). 

Augustinus' opvatting van geluk verhindert hem aan deze hiërarchie vast te 
houden. Want God is volgens hem het enige goed dat de mens gelukkig kan 
maken, en het zou ongerijmd zijn om God - evenals lichamelijk genot, eer of 
rijkdom - als middel tot het geluk van de mens te beschouwen. Niet de mens maar 
God staat centraal in Augustinus' denken, en daarom kan menselijk geluk niet het 
hoogste goed zijn. Alleen God zelf is het hoogste goed. Hij is dus niet zomaar een 
van de geluksgoederen, maar de eigenlijke oorsprong van geluk, de "bron waaruit 
het geluk wordt gedronken" (CD VIII, 10 p.372). Meer nog, God is zelf het geluk in 
eigen persoon: leven, begrijpen en gelukzaligheid vallen samen met zijn bestaan 
(CDVm,6p.367). 

'Wij willen gelukkig zijn', deze verzuchting uit Cicero's Hortensius wordt door 
Augustinus volmondig beaamd (BV §10). Iedere mens verlangt voortdurend naar 
geluk. Maar er is "voor het met rede en verstand begaafde schepsel geen ander 
gelukzaligmakend goed dan God" (CD XII, 1 p.542). Geluk dat aan een andere 
bron dan God wordt ontleend mag dus eigenlijk geen naam hebben. Augustinus 
geeft dus meteen al een inhoudelijke invulling van 'geluk'. Het verlangen naar geluk 
kan niet los worden gezien van het verlangen naar God. Augustinus moet dan ook 
staande houden dat iedereen naar God verlangt, ook degenen die niets van hem 
willen weten en zelfs al degenen die niet eens van zijn bestaan weten. 

Het verlangen naar God is derhalve niet beperkt tot degenen die in hem geloven. 
En die laatsten kunnen ook inderdaad alleen maar geloven dat God bestaat. Het 
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bestaan van de wereld een kwestie van waarneming, schrijft Augustinus, maar "dat 
God bestaat, geloven wij. En dat God de wereld heeft gemaakt kunnen wij op 
niemands gezag veiliger geloven dan op dat van God zelf' {CD XI,4, 498). Het 
ultieme antwoord op de vraag naar het geluk is niet langer van wijsgerige aard. Het 
stoelt op een waarheid die alleen aan het geloof en de Openbaring kan worden 
ontleend, niet aan redelijke argumentatie en eigen ervaring. Heeft zo'n 
geluksopvatting de filosofie dan nog wel iets te bieden? Welzeker. Als christen 
beseft Augustinus dat het bestaan van God een geloofszaak is, maar als filosoof 
beschouwt hij het als een gegeven. De theorie die hij op grond van dat gegeven 
ontvouwt is zelf van filosofische aard, en staat ook volop in de antieke traditie van 
de moraalfilosofie. Wijsgerig moet zij wel degelijk serieus worden genomen, ook al 
is zij steeds voorwaardelijk: zij geldt alleen indien wordt aangenomen dat God 
bestaat en de almachtige schepper is van de hele wereld. In het vervolg van dit 
hoofdstuk zal ik die slag om de arm niet telkens weer maken, maar het bestaan van 
God als uitgangspunt nemen, als een hypothese die zich aan elke filosofische 
bewijsvoering onttrekt. Een dergelijk voorbehoud kan overigens evengoed worden 
gemaakt bij filosofen als Plato en Aristoteles, voor zover ook zij het bestaan van 
goden als gegeven aannemen. 

Augustinus' theorie van het geluk heeft de pretentie van universaliteit. De God 
van het christendom is er voor alle mensen, niet slechts voor één volk. Je hoeft niet 
in God te geloven om naar hem te verlangen. Iedereen is geschapen met een 
onontkoombaar, dus natuurlijk verlangen naar het opperste geluk, dat alleen door 
God kan worden bevredigd. Van dat verlangen is dus lang niet iedereen zich 
bewust. Freuds theorie van het onbewuste vertoont dan ook gelijkenis met 
Augustinus' theorie van het geluksverlangen, al lokaliseert de een het onbewuste 
verlangen in de onderbuik en de ander in de onsterfelijke geest. Alle handelingen 
van de mens hebben volgens Augustinus uiteindelijk maar één motief, het verlangen 
naar het opperste geluk, dus het verlangen naar God. Uit onwetendheid schrijven 
de meeste mensen zichzelf echter heel andere motieven toe. Alleen de ware 
christenen - de weinigen die niet slechts in naam christen zijn maar ook als christen 
leven - beseffen wat hen drijft, en alleen voor hen is het verlangde geluk ook 
weggelegd. 

Het verlangen naar God is een natuurlijk streven, een appetitus naturalis, zoals de 
Renaissance-filosoof Ficino het later zal noemen. En omdat het een natuurlijk 
streven is kan het ook worden bevredigd, in beginsel althans. De naar geluk 
strevende ziel van de mens - van elke mens - heeft de capaciteit voor het geluk dat in 
God is te vinden. Dit is ook de opvatting van Augustinus: God heeft de ziel sui 
capax geschapen, in staat om hemzelf te bevatten.3 Daarom zal zij ook zonder dat 
geluk, dus zonder God, nooit bevredigd zijn. Alleen God, de bron van geluk, kan 
haar behoefte bevredigen. 

Deze verklaring van onverzadelijkheid gaat terug op Plato. Die had in Politeia 
geschreven dat mensen in een toestand van onverzadelijkheid verkeren zolang ze 
"niet het deel van henzelf dat zelf werkelijk is en dat het opgenomene ook kan 
vasthouden, vullen met dingen die werkelijk zijn" (586b). We moeten hier denken 
aan de Ideeën, de eeuwige ideale voorbeelden die alleen voor het geestesoog 
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waarneembaar zijn en zich tot de zintuiglijk waarneembare dingen verhouden als 
'méér zijnd' tot 'minder zijnd'. De dingen die 'méér zijn' behoren tot het domein van 
het altijd gelijkblijvende, het onsterfelijke en de waarheid, de dingen die minder-zijn 
tot het domein van het nooit gelijkblijvende en het sterfelijke (585c). En wat 'meer' 
is geeft een waarachtiger en grotere vervulling of bevrediging dan wat 'minder' is, 
dus een lager realiteitsgehalte heeft (585b,d). Plato vergelijkt hier het vullen van de 
onsterfelijke ziel met het vullen van het lichaam: wat eten en drinken zijn voor het 
lichaam is kennis van de waarheid voor de onsterfelijke ziel. Zoals honger en dorst 
een soort lediging met betrekking tot de gesteldheid van het lichaam zijn, zo zijn 
gebrek aan inzicht en onwetendheid een leegte met betrekking tot de gesteldheid 
van de ziel (585a-b). De ziel kent dus een eigen, louter geestelijke vorm van honger 
of dorst: zij wil worden gevuld door waarheid, door kennis van het ware zijnde. 
Leegte (kenotès) of lediging (kenôsis) en (ver)vulling of verzadiging (plèwsis, van 
plèroô, vullen, vol maken) zijn in deze theorie de kernbegrippen. Ook in het door 
Plato gebruikte woord voor onverzadelijkheid, aplèstia, ligt het element van vullen 
besloten; het is de toestand van 'niet-gevuldzijn'. 

Deze theorie vormt de metafysische grondslag van Augustinus' theorie van het 
geluk en het geluksverlangen. God is het enige voedsel die de behoefte van de ziel 
kan bevredigen. Hij biedt de "innerlijke spijs", de "onbederfelijke gerechten" voor de 
ziel (Con/TH,i/l). Evenals bij Plato gaat het ook hier om naar waarheid. De ziel 
heeft een eigen, geestelijke honger, schrijft Augustinus, en voedt zich met niets 
anders dan met inzicht in de dingen en met wetenschappelijke kennis (BV§$). Maar 
ware kennis is kennis van God. God is de Waarheid. Het streven naar geluk is dus 
niets anders dan het streven naar waarheid: "Het gelukkige leven is immers de 
vreugde om de waarheid, want dat is hetzelfde als vreugde om u, die de waarheid 
zijt, o God, mijn licht, heil van mijn aangezicht, mijn God. Dit gelukkige leven 
willen allen; dit leven, dat alleen het gelukkige leven is, willen allen; de vreugde om 
de waarheid willen allen. [..] Gelukkig zal hij [de menselijke geest] dus zijn, indien 
hij zich, door geen moeilijkheid belemmerd, verheugen zal over de waarheid zelf, 
over de waarheid alleen, waardoor alle dingen waar zijn" (ConfX,xxiü/33-4). 

2. Tussen dier en engel 

De beeldspraak van de dubbele honger veronderstelt een door en door dualistisch 
mensbeeld. In Timaeus (een van de twee dialogen waar Augustinus rechtstreeks 
mee bekend was6) schrijft Plato dat de mens van nature twee verlangens heeft: het 
verlangen naar voedsel omwille van het lichaam, en het verlangen naar wijsheid 
omwille van het goddelijkste deel van ons (87b). Deze verlangens zijn niet tot elkaar 
te herleiden, omdat ze een geheel verschillende oorsprong hebben. 

Dieren, bomen of stenen kunnen niet naar geluk verlangen, omdat ze niet in staat 
zijn tot geluk (CD XII, 1 p.542). Geluk is alleen mogelijk voor met rede en inzicht 
begaafde wezens. Maar tot die klasse behoren niet alleen de mensen. Augustinus' 
wereld is eveneens bevolkt door een hele schare engelen. In de grote scala van de 
geschapen zijnden neemt de mens de plaats in tussen de dieren en de engelen. God 
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"schiep hem met een natuur die om zo te zeggen het midden hield tussen de engelen 
en de dieren" {CD XII.22 p.575). Daarmee bedoelt Augustinus niet dat dierlijke en 
engelachtige eigenschappen in de mens als in een chemische reactie een zodanig 
verbinding zijn aangegaan dat er een nieuw, specifiek menselijk element is ontstaan. 
Hij wil veeleer zeggen dat de mens is opgebouwd uit twee elementen van totaal 
verschillende aard: zijn onsterfelijke ziel huist in een dierlijk lichaam. Zowel dieren 
als engelen zijn daarentegen enkelvoudige wezens. Een dier is louter lichaam, of 
preciezer: bezield lichaam, want zijn ziel is, als levensbeginsel, geheel en al 
gebonden aan het lichaam en dus sterfelijk. Dieren hebben dan ook alleen 
verlangens die gebonden zijn aan het lichamelijke bestaan: het verlangen naar 
zelfbehoud en dat naar voortplanting. Engelen zijn louter geest en daarom vrij van 
deze beide verlangens. Omdat ze onsterfelijk zijn en zich niet hoeven voort te 
planten blijft hun aantal altijd hetzelfde. Hun enige verlangen is het 
geluksverlangen, dus het verlangen naar God. De mens heeft echter beide 
verlangens. Hij wil, voor zover hij dier is, zijn sterfelijke lichaam in stand houden en 
zich voortplanten, maar daarnaast heeft hij een natuurlijk verlangen van heel andere 
aard, dat blijk geeft van zijn verwantschap met de engelen: God heeft "in onze 
natuur het verlangen naar de gelukzaligheid en de onsterfelijkheid gelegd" {CD 
X,29 p.482). 

Dat lichamelijke wezens beheerst worden door de drang tot zelfbehoud is voor 
Augustinus even evident als voor de antieke filosofen. Deze drang wordt sterker 
naarmate wezens een hogere trede innemen op de scala van de geschapen zijnden. 
Planten nemen voedsel op om hun bestaan te behouden en, op het hogere, aan 
zintuigelijkheid gebonden niveau van nastreven en mijden, laten alle dieren, van 
worm tot draak, "door alle hun ter beschikking staande bewegingen blijken dat ze 
willen zijn en daarom aan hun ondergang proberen te ontkomen" {CD XI,27 
p.530). Dat geldt nog in hogere mate voor de mens. De filosofen van de Oudheid 
hebben volgens Augustinus goed begrepen dat "de eerste en de luidst klinkende 
stem van de natuur die stem is, die van de mens eist zichzelf goedgezind te zijn en 
dus van nature de dood te ontvluchten, die stem, die van hem eist zichzelf zó lief te 
hebben dat hij er met grote kracht naar verlangt en streeft een levend wezen te zijn 
en in deze verbinding van ziel en lichaam te leven" (CCXIX.4 p.946). 

Binnen het kader van deze universele levensdrang, die ik het vorige hoofdstuk 
'zelfliefde' heb genoemd, kan ook de tweeledige beweging worden bezien die reeds 
door de antieke filosofen als principe van al het leven werd beschouwd: het streven 
naar lichamelijke genietingen en het mijden van pijn of onaangename 
gewaarwordingen. Deze bewegingen maken alle activiteit van het dierlijke leven 
uit.7 Beide hebben geen ander doel dan het herstel of het behoud van rust of vrede, 
dat wil zeggen de neutrale toestand van pijnloosheid in het lichaam en 
verlangenloosheid in de ziel, die Plato als de natuurlijke toestand van het organisme 
beschouwde, en die Augustinus "een geordend leven" en "welbevinden" of 
"gezondheid" {salus) noemt: "Zoals immers de dieren hun liefde voor de vrede van 
hun lichaam tonen doordat ze pijn ontvluchten en hun liefde voor de vrede van hun 
ziel doordat ze [genot nastreven, dat]8 erop gericht is de behoeften van hun 
strevingen te bevredigen, zo laten ze door het ontvluchten van de dood duidelijk 
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blijken, hoezeer ze de vrede liefhebben, waardoor ziel en lichaam met elkaar 
verbonden zijn" (COXIX.14 p.964). 

Pijn en genot zijn echter ook onmisbaar in het kader van de tweede natuurlijke 
drijfveer, de drang tot voortplanting. Augustinus onderschrijft ook de opvatting van 
de antieke filosofen dat het leven van lichamelijke wezens uiteindelijk is gericht op 
het behoud van de soort. De individuen zijn vergankelijk, de soorten niet - zij liggen 
immers als eeuwige ideeën verankerd in de geest van God. In die zin zou 
Augustinus de opvatting van Plato en Aristoteles kunnen beamen dat streven naar 
behoud van de soort een streven naar goddelijkheid is. Zouden er soorten 
verdwijnen dan zou de integriteit van Gods geest worden aangetast. Elke soort 
moet behouden worden. Daarom gehoorzamen levende wezens door zich voort te 
planten aan een goddelijke wet. Op het niveau van de soort heeft het lichamelijke 
leven deel aan de eeuwigheid, op het niveau van de individuen behoort het tot de 
"orde van de voorbijgaande dingen", en kenmerkt het zich door een voortdurend 
ontstaan en vergaan, waarbij het ene individu zich in leven houdt ten koste van het 
leven van het andere {CD XII,4-5 p.545-7). Dit alles verloopt strikt volgens Gods 
plan, dat ten grondslag lag aan de schepping van de wereld. 

De noodzaak tot voortplanting geldt niet minder voor de menselijke soort dan 
voor de andere diersoorten. Het zou, merkt Augustinus op, zeer ongerijmd zijn te 
ontkennen dat man en vrouw zijn geschapen om zich te vermenigvuldigen en de 
aardbol te bevolken door kinderen te krijgen {CDXIV,22 p.661). Maar uiteraard is 
dat volgens hem niet het enige doel van het mensenleven, omdat God "in onze 
natuur eveneens het verlangen naar de gelukzaligheid en de onsterfelijkheid heeft 
gelegd" {CD X,29 p.482). Deze onsterfelijkheid is niet bovenindividueel, zoals die 
van de soort, maar bestaat in het deelhebben aan de onveranderlijke onsterfelijkheid 
van God, die wij met vurige liefde verlangen te verkrijgen {CD XII.21 p.571). Dat 
deelhebben, participatio, is een strikt individuele, persoonlijke aangelegenheid. 

Dit onsterfelijkheidsverlangen is mogelijk doordat de menselijke ziel zelf een 
onsterfelijk element bevat. Ook wat dit betreft kan Augustinus voortbouwen op de 
platonische traditie. Maar hij onderscheidt, ten aanzien van de geestelijke 
schepselen, twee vormen van onsterfelijkheid. Als de menselijke ziel onsterfelijk 
wordt genoemd, schrijft hij, dan is dat omdat zij, anders dan het lichaam, "in een 
zekere mate, hoe gering ook, niet ophoudt met leven en gewaarworden" (CDXIII,2 
p.583). Maar dit sluit niet uit dat zij een eigen soort dood kan sterven: "De dood 
van de ziel treedt op als zij door God wordt verlaten, die van het lichaam als het 
door de ziel wordt verlaten" (ib.). De onsterfelijke ziel kan zich dus in twee 
toestanden bevinden: een toestand van 'spirituele dood' en een toestand van 
'spiritueel leven', die alleen door God kan worden bewerkstelligd. Op die laatste 
vorm van leven doelt Augustinus als hij in de Belijdenissen schrijft: "wanneer ik 
naar u, mijn God zoek, dan zoek ik het gelukkige leven. Ik wil u zoeken om te 
maken dat mijn ziel leeft; want mijn lichaam leeft van mijn ziel, mijn ziel van u" 
{ConfX,xx/29 p.236). Werkelijk 'leven' is voor de onsterfelijke ziel alleen mogelijk 
als zij deel heeft aan het leven van God.9 Maar dat is precies de toestand van geluk, 
waar alle geestelijke wezens voortdurend naar snakken. We zouden - wederom de 
platonische traditie volgend - kunnen zeggen dat de ziel naar een eigen vorm van 
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zelfbehoud'streeft, naar een leven dat zij alleen kan vinden in God, de "bron van het 
leven" (ConfXm,iv/5, vgl. Plato Crito 48a-b, Norn 707d). 

Beide natuurlijke verlangens van de mens, de lichamelijke en de spirituele, zijn 
vormen van 'liefde'. Liefde, amor, is in Augustinus' wereldbeeld de universele 
drijfveer van alle beweging, nog algemener dan de eros in Plato's Symposium. Alles 
in de wereld streeft naar een toestand van rust of vrede, die alleen God - het 
onveranderlijke Zijn - volmaakt geniet, in weerwil van zijn voortdurende activiteit. 
Hij is "steeds handelend, steeds rustend, vergarend en niets ontberend" (Conf 
I,iv/4). Augustinus is het met Plato eens dat wat in rust verkeert en gelijk blijft méér 
is, een hogere graad van Zijn heeft, dan wat in beweging en onrust is, en wel door 
het element van vastheid of onveranderlijkheid {constantia).10 In de geschapen 
wereld is weliswaar alles onderhevig aan beweging en verandering, maar die vinden 
plaats volgens wetten die zijn afgestemd op de rust of vrede van het geheel, dat wil 
zeggen op de wereldorde: "De vrede van alle dingen is de rust van de orde. En de 
orde is die rangschikking van gelijke en ongelijke dingen waardoor elk van hen zijn 
eigen plaats krijgt toebedeeld" (CZ? XIX,13 p.961). Het universum is door God zo 
geordend dat elk ding, elk element er zijn eigen plaats, zijn natuurlijke sfeer heeft. 
Zolang het zich daar bevindt is het in rust; zodra het van die plaats is verdrongen is 
zijn streven erop gericht daarnaar terug te keren. Dit aan Aristoteles herinnerende 
bewegingsprincipe (zie hoofdstuk 3 §3) gaat zowel op voor levenloze lichamen als 
voor de ziel. Lichamen bewegen omhoog of omlaag, of blijven halverwege hangen, 
om hun bestaan te verzekeren in de toestand waaraan zij van nature zijn aangepast 
{CD XI,27 p.530). Vuur streeft naar boven, een steen naar beneden, gedreven door 
hun gewicht zoeken ze hun eigen plaats; welnu, wat het gewicht is voor levenloze 
lichamen is de liefde voor de ziel: "mijn gewicht is mijn liefde, door haar word ik 
bewogen, waarheen ik mij ook beweeg" (Co/7/XIII,ix/10). Maar het omgekeerde 
geldt ook: "de drijfkracht van hun gewicht is als het ware de liefde van de materiële 
dingen, of zij nu door hun zwaarte neerwaarts of door hun lichtheid opwaarts 
trachten te gaan. Zoals immers de geest door zijn liefde wordt gedreven naar alles 
waarheen hij wordt gedreven, zo wordt een materieel ding gedreven door zijn 
gewicht" {CDXI,28 p.532). 

De onsterfelijke ziel is volledig deel van de schepping en is, zoals alles in de 
wereld, geschapen uit het niets; zij is dus noch deel van God, noch van dezelfde 
natuur als God {CD XI.22 p.522). Daarom voegt haar beweging zich in de 
universele beweging van al het geschapene. Ook voor haar moet gelden wat 
Augustinus over alle natuurlijke dingen schrijft: "als ze daar zijn waar ze volgens de 
natuurlijke orde moeten zijn, bewaren zij de hun verleende mate van zijn" {CD 
XII.5 p.547). Ook voor de mens geldt: "onze rust is onze plaats" (Co/z/XHI,ix/10, 
p.324). God is de natuurlijke plaats van de ziel ('plaats' in overdrachtelijke zin, want 
de spirituele wereld is niet-ruimtelijk). Vandaar de beroemde regels uit de aanhef 
van de belijdenissen: "Gij zet [de mens] aan om er vreugde in te vinden u te loven, 
want gij hebt ons gemaakt naar u, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust 
vindt in u" {Conf I,i/1). En die rust is niets anders dan het geluk waar de ziel 
voortdurend naar verlangt. 
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3. Wil en genade 

De spirituele drijfVeer van de mens, het verlangen naar geluk, is even natuurlijk als 
de lichamelijke drijfveren, in de zin dat zij evenzeer een onontkoombaar gegeven is. 
Maar zij is niet natuurlijk in de zin dat verlangen en bevrediging met elkaar zijn 
verbonden volgens de causaliteit die het dierlijke leven kenmerkt. Engel en mens 
zijn door God zo geschapen dat ze in beginsel zelf kunnen bepalen of hun 
verlangen naar geluk ook werkelijk wordt bevredigd. Daarom is hun spirituele liefde 
altijd een zedelijke aangelegenheid. Zij is 'goed' als zij naar God is gekeerd en 
'slecht' als zij van hem is afgekeerd. Augustinus vat, geheel volgens de christelijk 
traditie, deze toeneiging of afkeer op als vormen van een persoonlijke verhouding 
tussen schepsel en schepper, een verhouding die tot uitdrukking komt in het begrip 
'wil' (voluntas).n 

Het bezit van een wil is, behalve aan God zelf, voorbehouden aan redelijke 
schepselen. Wil is, zoals reeds bij Aristoteles, begeerte op het niveau van de rede.12 

Zoals de lichamelijke begeerte is gericht op zelfbehoud en behoud van de soort, zo 
streeft de wil naar geluk. De mens wil gelukkig zijn - beatus vult esse (CD XIV,4, 
p.628). Maar of hij ook werkelijk gelukkig wordt hangt af van de richting waarin hij 
het zoekt. Ofwel hij zoekt zijn geluk in God, de enige plaats waar het te vinden is, 
ofwel hij zoekt het ergens anders. Dat is het verschil tussen een 'goede' en een 
'kwade' wil. Wil en liefde hangen hier onverbrekelijk samen. 'Goede wil' komt op 
hetzelfde neer als liefde tot God (CDXII.9 p.554). "Een goed-gerichte (rectus) wil is 
dus een goede, een slecht-gerichte (perversus) wil een slechte liefde" (CD XIV,7 
p.633). We zouden kunnen zeggen dat het in beide, wil en liefde, om een en 
hetzelfde streven gaat, maar dat dit streven in het ene geval wordt beschouwd 
vanuit het aspect van de vrijheid om aan dat streven richting te geven, in het tweede 
vanuit het aspect van de drijfveer of kracht die voor dat streven nodig is. Of, zoals 
A.H. Armstrong het samenvat: "De richting van de wil, de weg die we kiezen, is de 
bepalende factor in het mensenleven en de drijvende kracht van de wil is de 
liefde".13 

Het is dus de wil die de fundamentele gezindheid van de mens bepaalt. 
Neutraliteit is hier niet mogelijk. Uiteraard maakt kan alleen de goede wil tot 
werkelijk geluk leiden. "In de goede wil is voor ons de vrede," schrijft Augustinus in 
de Belijdenissen, en even verderop, naar aanleiding van het psalmcitaat 'naar het 
huis van de Heer zullen wij gaan': "Daar zal ons de goede wil een plaats geven, 
zodat wij niets anders meer willen dan daar blijven tot in eeuwigheid" (Conf 
XIII,ix/10) Dat waarachtig geluk zonder zedelijke goedheid zou kunnen bestaan is 
voor Augustinus even ondenkbaar als voor Plato en Aristoteles. 

Het onderscheid tussen goede en kwade wil veronderstelt een keuzevrijheid die 
eigen is aan de wil als zodanig. Evenals Aristoteles schrijft Augustinus aan de wil 
een eigen soort oorzakelijkheid toe. Er zijn natuurlijke oorzaken en wilsoorzaken. 
De eerste bepalen de bewegingen van de levenloze en redeloze natuur. Zij vormen 
het rijk van de natuurlijke noodzaak. Indirect zijn ook zij afhankelijk van een wil, 
namelijk de wil van de Schepper, waarin zij voor altijd zijn vastgelegd. Behalve bij 
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God is wilsoorzakelijkheid ook te vinden bij engelen en mensen {CDV,9 p.243).14 

De "wilsbewegingen waardoor onze levenswandel goed of slecht wordt" vallen 
duidelijk niet onder de dwingende noodzaak die het leven van andere aardse 
wezens bepaalt (V,10, p.245). Maar deze wilsvrijheid is voor Augustinus niet zo'n 
ongecompliceerd begrip als Aristoteles' keuzevrijheid {prohairesis). Want hoe is zij 
te rijmen met de onfeilbare voorkennis die hij God toeschrijft? (V,9, p.240).15 Voor 
God bestaat er één vaste opeenvolging van oorzaken, die dus niet alleen de 
natuurlijke oorzaken maar ook onze wilsbewegingen omvat (V,9, p.242). 
Augustinus bestrijdt de (door Cicero verdedigde) opvatting dat goddelijke 
voorkennis en vrijheid van de menselijke wil onverenigbaar zijn (V,9, p.240). Dat 
moet hij ook wel, want welk van beide axioma's hij ook zou opgeven, hij zou in elk 
van beide gevallen de christelijke leer ondermijnen. 

Augustinus stelt het bevattingsvermogen van zijn lezers nog méér op de proef als 
hij volhoudt dat de wilsvrijheid van de mens ook te rijmen is met de almacht van 
God. Want almacht en alwetendheid vallen in God samen. Als vanzelf maakt 
Augustinus de overgang van 'voorzien van' naar 'voorzien in', van 'voorwetenschap' 
(prescientia) naar 'voorzienigheid' {providentie), van goddelijke kennis naar 
goddelijke wil.1 God wilooY. wat hij voorziet - het zou immers niet stroken met 
zijn almacht dat er iets zou gebeuren wat hij niet wil. Zijn almacht en zijn 
alwetendheid vallen samen. Hij heeft de wereld niet alleen geschapen maar heeft 
ook alles beschikt wat erin plaatsvindt, inclusief alles wat de mensen uitvoeren. Van 
God kan onmogelijk worden aangenomen "dat Hij de koninkrijken van de mensen 
en hun heerschappijen en slavernijen buiten de wetten van zijn voorzienigheid heeft 
willen laten" {CD V,l 1 p.247-8). 

Het samenvallen van voorzien en voorzienigheid betekent dat het uiteindelijk 
God is die onze wil bepaalt: ons willen is "alleen tot datgene in staat waarvan God 
heeft gewild en van tevoren geweten dat ons willen ertoe in staat zou zijn" {CDV,9 
p.245). God bestiert dus behalve de natuurlijke oorzaken ook de wilsoorzaken in de 
wereld, maar dan op een andere manier. Augustinus gebruikt hier de term 'genade' 
{gratia). Het is Gods genade die de wil van de schepselen kracht verleent en tot een 
goede wil maakt. Genade wordt niet verleend aan de mens als soortwezen maar als 
individu, op grond van een afzonderlijke wilsbeschikking van God. Dat past bij het 
persoonlijke karakter van de relatie tussen God en zijn rationele schepselen. Genade 
is geen natuurlijke maar een bovennatuurlijke gave; zij onttrekt zich, als een door 
God "niet verschuldigde, maar om niet betoonde goedheid" {CD XIV,26 p.669), 
aan elke wetmatigheid of voorspelbaarheid. 

Daarom is het denkbeeld van de genade ook een zeer onwijsgerig. Het stamt uit 
de christelijke theologie, met name die van Paulus.17 Maar we kunnen er niet om 
heen, aangezien dit denkbeeld zo onlosmakelijk is verbonden met het thema van 
ons boek. Augustinus beklemtoont voortdurend dat de mens, gedreven door een 
onontkoombaar geluksverlangen, nooit op eigen kracht gelukkig kan worden. De 
mens is onmachtig bij het vervullen van zijn diepste verlangen: zich te verheffen tot 
het goddelijke Zijn. "Door uw gave worden wij ontstoken en bewegen wij ons 
opwaarts", schrijft Augustinus (Cb/î/XIiI,ix/10). De opvatting van 'heidense' 
filosofen van de Oudheid, dat de mens door wijsgerige contemplatie of zedelijke 
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volmaaktheid zelf een goddelijk geluk kon bewerkstelligen, getuigt in zijn ogen dan 
ook van een godgeklaagde arrogantie.18 Maar de neoplatonist Porphyrius heeft 
volgens hem al iets van de waarheid begrepen: "Toch erkent gij wel, Porphyrius, dat 
er genade aan te pas komt, aangezien gij zegt dat het maar aan weinigen verleend is 
door de kracht van het verstand tot God te komen. Gij zegt niet dat maar weinigen 
'daartoe besloten hebben' of 'dat gewild hebben'. Neen, door het woord 'verleend' 
erkent gij ongetwijfeld dat het daarbij om een genade van God gaat en niet om een 
eigen kunnen van de mens" (CDX,29 p.481). 

4. De zondeval 

Dat de mens op eigen kracht gelukkig kan worden berust volgens Augustinus dus 
op een grove misvatting. Het is juist deze misvatting die ten grondslag lag aan de 
gebeurtenis die de hele mensheid in het ongeluk stortte, namelijk de zondeval. Aan 
de leer van de zondeval ontleent het christendom in zekere zin zijn bestaansrecht, 
want Jezus kwam volgens de christelijke leer juist op aarde om de mensheid te 
verlossen van de straf die de eerste mensen in het paradijs over haar hadden 
afgeroepen. 

In het aards paradijs werd het geluksverlangen van de eerste mensen onmiddellijk 
door God bevredigd. De eerste mens leefde er "in de genieting van God", "er was 
ware vreugde, die voortdurend van God kwam" (CDXW,26 p.667). Dat kon alleen 
doordat hij met een goede wil was geschapen.19 Maar die goede wil dankte hij aan 
Gods genade, en hoewel hij niet eens in staat was om zonder Gods hulp op Gods 
hulp te vertrouwen, lag het wel in zijn macht om afstand te doen "van deze 
weldaden van de goddelijke genade. Evenals het namelijk niet in de macht van de 
mens ligt zonder de steun van voedsel in dit lichaam te leven, maar hij toch wel bij 
machte is er niet meer in te blijven leven - hetgeen zelfmoordenaars doen -, zo lag 
het ook in het paradijs niet in zijn macht zonder Gods hulp een goed leven te 
leiden, maar was hij wel bij machte slecht te leven, waarbij evenwel zijn geluk niet 
kon voortduren en er een volstrekt rechtvaardige straf moest volgen" (CD XrV,27 
p.670). In dit citaat komt Augustinus' gedachte van het dubbele leven van de mens, 
dat tweeërlei 'voedsel' vereist, fraai tot uiting. 

Er lijkt dus sprake te zijn van een dubbele schepping: een natuurlijke schepping, 
van de mens als soortwezen, en een bovennatuurlijke, van de mens als individueel 
wezen. Voor de mens is God zowel schepper als helper, creator én adiutor (CD 
XIV,27 p.669). Meteen al toen God de mens als soortwezen had geschapen hielp hij 
hem tevens met zijn genade. In de best mogelijke toestand, die van het paradijs, 
vielen het geluksverlangen samen met de bevrediging ervan, niet op grond van een 
natuurlijke noodzaak, maar alleen door de genade van God, waarzonder de 
schepping onvolmaakt zou zijn geweest.20 

Hoe konden Adam en Eva zo dom zijn hun grote geluk op te geven door te 
zondigen? De vraag lijkt te worden beantwoord door het Genesis-verhaal: de mens 
liet zich verleiden en misleiden door Satan, de gevallen engel. Satan had zijn eigen 
geluk al verspeeld en was jaloers hij op het nog onbedorven geluk van de eerste 
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mensen. Daarom legde eerste mensen "legde hij het erop aan binnen te sluipen in 
het denken en voelen van de mens" (CD XIV, 11 p.645). Maar zo wordt het 
probleem alleen verschoven, want waarom was Satan gevallen? Bovendien was in 
Augustinus' ogen de mens allerminst een willoos slachtoffer van de duivel. De 
verleiding door Satan was veeleer het laatste duwtje dat de mens nodig had om tot 
zijn daad te komen. Hij zondigde uit eigen wil, en die eigen wil had hij al voordat 
de slang hem toesprak. Aan de kwade daad ging een kwade wil vooraf (CD XIV, 13 
p.647). 

De vraag naar het waarom van de zondeval komt dus neer op de vraag hoe een 
goede wil een kwade wil kan worden. Volgens Augustinus is deze vraag eigenlijk 
niet te beantwoorden, omdat de zondeval, zoals al het kwaad, in zijn ogen alleen 
iets negatiefs is, een "ontstentenis", een deficiëntie, een loslaten van de volmaakte 
goedheid en het volmaakte geluk, en proberen de oorzaken van deze ontstentenis te 
achterhalen is zoiets als proberen duisternis te zien of stilte te horen (CD XII, 7, 
P-551).21 Maar gelukkig laat Augustinus het daar niet bij. Hij noemt een factor die 
deze omslag zoniet verklaart, dan toch veel begrijpelijker maakt, namelijk de 
hoogmoed of trots (superbia). Alleen hoogmoed kan het begin zijn van de kwade 
wil, schrijft Augustinus, verwijzend naar een bijbelpassage waarin hoogmoed het 
begin van alle zonde wordt genoemd (CDXIl,6 p.547; Eccl 10:13-15). Hoogmoed 
komt vóór de val. Zij is "een streven naar verkeerde hoogheid"; "verkeerde 
hoogheid bestaat namelijk hierin, dat de geest het beginsel verlaat waaraan hij zich 
moet vasthouden en dat hij om zo te zeggen zijn eigen beginsel wordt en is. Dat 
gebeurt doordat hij te veel behagen in zichzelf vindt. Een dergelijk behagen heeft 
hij, wanneer hij zich losmaakt van dat onveranderlijke goed, dat hem meer zou 
moeten behagen dan hij zichzelf behaagt" (CD XIV,13 p.647-8). 

Juist door het behagen of genoegen in zichzelf te zoeken verspeelde de mens de 
goddelijke genade (CD'XIV,27 p.670). Maar aan dat zoeken lag de misvatting ten 
grondslag dat hij op eigen kracht gelukkig kon zijn. Dat is echter alleen mogelijk 
voor God zelf. In die zin wilde de mens een god worden; hij wilde de bron zijn van 
zijn eigen geluk. Daarom sprak de belofte van de slang, "gij zult als goden zijn", 
hun zo aan; de mens zou niet door de duivel zijn verstrikt als hij niet al was 
begonnen zichzelf te behagen (CDXIV,13 p.649). 

De zondeval kwam dus tot stand door wat antieke filosofen een 'foute mening' 
noemden, een foute mening over de manier waarop de mens gelukkig kan worden. 
In die zin geldt ook voor Augustinus nog de socratische stelling dat alle ondeugd -
of 'zonde' - voortkomt uit onwetendheid. Als de mens volgens de waarheid leeft, 
schrijft Augustinus, "leeft hij niet volgens zichzelf, maar volgens God. Het is 
immers God die gezegd heeft: 'Ik ben de waarheid' (CD XIV,4 p.628; Joh. 14:6). 
Waarheid is hier niet een object van een zuiver theoretisch inzicht maar de vaste 
norm voor het hele leven. 

Als de mens 'volgens zichzelf leeft, leeft hij volgens de onwaarheid, de leugen. 
Niet dat de mens zelf een leugen is, haast Augustinus te verduidelijken, want God 
zou geen leugen kunnen scheppen. De leugen bestaat alleen hierin dat de mens niet 
leeft op de manier waarop hij is geschapen. Dan vervolgt hij: "De mens wil namelijk 
gelukkig zijn, ook al leeft hij niet zó dat hij het kan zijn. Wat is er dan 
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leugenachtiger dan een dergelijke wil? Daarom is er zeker reden om te zeggen, dat 
iedere zonde een leugen is. De zonde wordt namelijk alleen maar bedreven 
vanwege onze wil om het goed of onze onwil om het slecht te hebben. De leugen 
bestaat dus hierin dat wat voor ons welzijn wordt gedaan ons veeleer kwaad brengt 
of dat iets wat onze toestand zou moeten verbeteren die veeleer verslechtert. En hoe 
komt dat? Doordat het welzijn {bene esse) van de mens alleen van God kan komen, 
die hij door te zondigen verlaat, en niet van de mens zelf, die zondigt door volgens 
zichzelf te leven" (CD XIV.4 p.628). 

Hier blijkt hoezeer de zonde in Augustinus' opvatting is verbonden met het 
streven naar geluk of welzijn. Elke zonde geschiedt met het oog op het eigen geluk, 
maar dan vanuit een volstrekt verkeerde opvatting over de manier om dat te 
bereiken. Alleen door Gods wil te volgen kan een mens gelukkig worden. Maar de 
zondige mens volgt juist zijn eigen wil en is ongehoorzaam aan God, terwijl 
gehoorzaamheid aan God de moeder van alle deugden is, en dus ook van het geluk: 
het redelijke schepsel is "zo gemaakt dat het gebaat is met onderworpenheid, maar 
zich onheil berokkent door zijn eigen wil te doen en niet de wil van Hem die het 
heeft geschapen" (COXIV, 12 p.647). 

5. De pervertering van het geluksverlangen 

De eigen wil of de kwade wil, en de kwade wil is de verkeerde wil, de voluntas 
perversa. Met 'verkeerd' is de latijnse term mooi vertaald, omdat ook daarin de 
betekenis 'keren' (vertö) besloten ligt. De wil is verdraaid, omgekeerd, en daardoor 
tevens 'verkeerd', in de zin van slecht. De verkeerde wil staat tegenover de rechte 
wü, de voluntas recta (CD XIV,7 p.633). Het proces van de omkering, dat we al bij 
Plato zijn tegengekomen (hoofdstuk 2 §6), is wezenlijk voor een goed begrip van 
Augustinus' opvatting van de zondeval. In de zonde keert de wil, door de genade op 
God gericht, zich van hem af om zich te richten op de mens zelf, die zich 
abusievelijk tot bron van het eigen geluk maakt. De wil blijft dus altijd naar geluk 
streven - dat streven maakt immers zijn essentie uit. De mens kan de wil om 
gelukkig te zijn nooit verliezen; door te zondigen zijn we wel het geluk kwijtgeraakt, 
"maar de wil om gelukkig te zijn hebben wij niet verloren" (COXXII,30 p.1199). 
Dezelfde strekking heeft de eerste zin van het zojuist gegeven citaat: de mens wil 
gelukkig zijn, ook al leeft hij niet zó dat hij het kân zijn. En met 'gelukkig' bedoelt 
Augustinus hier steeds 'volmaakt gelukkig', zoals de mens dat alleen door toedoen 
van God kan zijn. Ook in de toestand waarin de mens is afgekeerd van God blijft 
zijn geluksverlangen nog in wezen een verlangen naar het opperste geluk, dat alleen 
in God te vinden is. Maar hij zoekt dat geluk nu in zichzelf, en in de wereld 
waarvan hij zichzelf tot middelpunt heeft gemaakt. Elk zondig geluksverlangen 
heeft dus een spirituele oorsprong en wordt daardoor gevoed. Daarin ligt het al 
genoemde 'diepte-psychologische' karakter van Augustinus' filosofie: de zondige 
mens kent zijn ware drijfveren niet. 

Hetzelfde proces van omkering of verkering kan worden herkend op het niveau 
van de liefde. We hebben in §3 al gezien hoe nauw 'liefde' en 'wil' bij Augustinus 
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verbonden zijn: een goed-gerichte of rechte wil is een goede liefde, een slecht-
gerichte of verkeerde wil is een slechte liefde {CD XIV,7 p.633). We kunnen de 
liefde ook benoemen naar het object waarop zij is gericht. De goede wil (ofwel de 
rechte wil) komt dan neer op de liefde tot God {amor Dei) {CD XII,9 p.554). Het 
tegendeel van de liefde tot God is bij Augustinus de amor sur, se amare heeft in het 
latijn de negatieve bijklank van 'met zichzelf ingenomen zijn'. Deze tegenstelling ligt 
ten grondslag aan het onderscheid tussen de Stad van God (of de Hemelse Stad) en 
de Stad van de Duivel (of de Aardse Stad), dat de leidraad vormt in Augustinus' 
hoofdwerk, en dat in het tweede deel van dit hoofdstuk aan de orde zal komen {CD 
XIV,27 p.670). Amor sul, letterlijk 'de liefde tot zichzelf vertaal ik met 'eigenliefde', 
omdat Augustinus deze term steeds gebruikt voor de slechte, zondige liefde. De 
term 'zelfliefde' reserveer ik, zoals in dit hele boek, voor de algemene liefde voor het 
bestaan, die eigen is aan de drang tot zelfbehoud. 

Het ligt nu voor de hand dat de eigenliefde berust op een pervertering of 
'verkering' van de liefde tot God, analoog aan de verhouding tussen verkeerde en 
rechte wil. De mens werd immers, door de gave van de genade, geschapen met een 
rechte, 'omhoog'-gerichte wil, dus met een op God gerichte liefde. Door het 
wegvallen van de genade wordt deze liefde onvermijdelijk 'omlaag' gericht, naar het 
lichamelijke ik. De wijze waarop Augustinus beide liefdes contrasteert is 
veelbetekenend: de Aardse Stad is gesticht "door tot verachting van God gaande 
eigenliefde, de hemelse door tot zelfverachting gaande liefde tot God" {CD XIV,28 
p.670). De liefde voor het ene gaat gepaard met de geringschatting of verachting 
{contemptus) voor het andere. Liefde voor iets koesteren impliceert dus altijd een 
bepaalde waardering (vgl. hoofdstuk 1 §1, hoofdstuk 2 §5). De omkering van liefde 
tot God in eigenliefde komt neer op een radicale omkering van waarden: de mens 
hecht de grootste waarde niet langer aan God, maar aan zichzelf. Dat is ook 
volgens de augustiniaanse denker Pascal de essentie van de eigenliefde. 
Augustinus laat er geen misverstand over bestaan hoe de zaken zich in 
werkelijkheid verhouden: alleen wie God liefheeft kan ook niet misgaan in de liefde 
voor zichzelf (CO XIX, 14 p.965).26 God, het hoogste goed, is de vaste maatstaf van 
alle waarden. Het gevoel van eigenwaarde mag alleen worden ontleend aan het feit 
dat men aan God de allergrootste waarde toekent, dus hem boven alles liefheeft. 
Het is precies de goede, juist-gerichte liefde die men in zichzelf mag liefhebben {CD 
XI,28 p.531). Wie zich onder de bescherming {tuitio) van God stelt, dus aan hem 
gehoorzaam is, behoedt zichzelf voor de verwaandheid {praesumptiö) die ten 
grondslag ligt aan de eigenliefde {CDXN,27 p.670). 

Het is met de liefde tot God hetzelfde gesteld als met de wil tot geluk (die in 
eigenlijke zin ook verlangen naar God is). Als ze van God wordt afgekeerd 
verdwijnt ze niet, maar neemt ze alleen een andere vorm aan. Maar hoe staat het 
dan met de zelfliefde, de liefde tot het bestaan? Zij heeft geen spirituele maar een 
lichamelijke oorsprong; zij behoort tot het domein van de natuurlijke noodzaak, 
niet tot dat van de wil. Daarom kan zij niet worden geperverteerd. Het pure bestaan 
is het door een soort natuurlijke kracht waard te worden verlangd {CD XI.27 
p.529). In de zelfliefde wordt precies evenveel waarde aan het eigen bestaan gehecht 
als God heeft gewild; dat bestaan is op zichzelf waardevol of 'goed' zoals al het 
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geschapene goed is, omdat het door God is geschapen.27 Zelfliefde is volledig a-
moreel en kan daarom op zichzelf nooit 'slecht' worden in morele zin. Die 
constatering is van het grootste belang. Voor zover de activiteit van de mens gericht 
is op de doeleinden die aan alle dieren zijn gesteld, de instandhouding van zichzelf 
en die van zijn soort, is en blijft hij 'goed', zoals de dieren 'goed' zijn. Hij 
gehoorzaamt dan slechts aan Gods universele natuurwetten. 

De liefde tot God daarentegen wordt geheel door de wil bepaald. Zij is daarom 
niet natuurlijk en noodzakelijk in dezelfde zin als de zelfliefde dat is, namelijk in de 
zin van onmiddellijkheid. Maar in andere zin is de liefde tot God wél natuurlijk, 
omdat zij de mens in de best mogelijke toestand brengt, namelijk de toestand van 
geluk, die bestaat in de aanhankelijkheid ten op ziehte van God. God aanhangen, 
schrijft Augustinus, past bij de natuur van de mens (als spiritueel wezen) zoals het 
zien behoort bij de natuur van de ogen of het horen bij de natuur van de oren; 
anderzijds is God niet aanhangen een gebrek of fout (vitium) van de natuur, te 
vergelijken met blindheid of doofheid (CD XII, 1 p.542-3).28 God aanhangen is voor 
het geestelijke schepsel dus niet natuurlijk in de zin van onontkoombaar, maar het 
past wél bij (convenire, ook 'overeenkomen, overeenstemmen met') met zijn natuur 
- zijn spirituele natuur wel te verstaan. Alleen als het schepsel gelukkig is, is het in 
zijn element; God, de enige ware bron van geluk, is de natuurlijke plaats waarnaar 
het streeft. Nu is ergens 'aanhangen' (inhaerere of adhaerere, ook: kleven aan, 
hechten aan) juist mogelijk door liefde. Augustinus spreekt elders van de "kuise 
liefde waardoor zij Hem konden aanhangen" (CDXU,9 p.554). Liefde heeft als het 
ware een 'kleefkracht', die het mogelijk maakt zich aan het geliefde object te 
hechten, door daar waarde aan te hechten.29 De gehechtheid aan God, die in de 
amorDei besloten ligt, stemt overeen met de menselijke natuur, en in die zin is de 
eigenliefde, als geperverteerde Godsliefde, een gebrek van die natuur. In de 
zondeval veranderde de hechting aan God in een hechting aan zichzelf. De mens, 
die eerst aan God hing wendde zich tot zichzelf, hij werd inclinatus ad se ipsum 
(CDXIV,13 p.648). 

De eigenliefde is de oorsprong van alle zondige verlangens. Wie zichzelf liefheeft 
minacht de wil van God; hij vindt zijn genoegen in zijn eigen goed, in plaats van 
zich te hechten aan het goed dat allen gemeenschappelijk is (CDXUI,2l p.609). De 
hoogmoedige mens, die meent zijn geluk uit zichzelf te kunnen putten, brengt 
zodoende een omkering van alle waarden teweeg: in plaats van God maakt hij 
zichzelf tot absolute maatstaf van zijn waardenhiërarchie.30 De wereld is er voor 
hèm, niet voor God. Aan elke zonde ligt een foutief waardeoordeel ten grondslag. 
Zondigheid wordt dus niet veroorzaakt door een of ander gebrek in de verlangde 
dingen. Niet de dingen in de wereld zelf zijn slecht (want ze zijn allemaal door God 
geschapen), maar de zondaar zelf. Hebzucht is geen fout of gebrek (vitium) van het 
goud maar "van een mens die het goud op een verkeerde manier liefheeft {perverse 
amat)" (CDXII,8 p.552). De hebzuchtige hecht méér waarde aan goud dan God bij 
zijn schepping heeft bedoeld. Zo is het met al het geschapene: "het is weliswaar 
goed, maar het kan op een goede en op een slechte manier bemind worden; de 
goede is die waarbij de orde bewaard, de slechte waarbij ze verstoord wordt" (CD 
XV,22 p.716-7). 
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De zondige mens is een ordeverstoorder. Met zijn amor perversus31 verstoort hij, 
door zichzelf in plaats van God als maatstaf te nemen, ook de waardenhiërarchie 
die God in de schepping heeft vastgelegd. In die hiërarchie zijn de levende wezens 
hoger in rang dan levenloze dingen, de waarnemende en voelende dieren hoger dan 
de gevoelloze planten, de denkende wezens hoger dan de niet-denkende dieren, en 
van de denkende zijn de onsterfelijke engelen weer hoger dan de mensen. Maar 
naast deze "rangorde van de natuur" bestaat er een rangorde gebaseerd op de 
gebruikswaarde [CD XI,16 p.515). Daar geldt alleen het individuele belang als 
maatstaf. Voor zover dat belang wordt bepaald door de natuurlijke behoeftigheid 
van de zelfliefde is ook deze individuele waardenhiërarchie nog door God gewild. 
Voor het roofdier zijn dieren van grotere waarde dan planten, voor herbivoren is het 
andersom. En de mens heeft, merkt Augustinus op, liever graan in huis dan muizen 
(ib.). Maar bij de mens kan de utilistische waardenhiërarchie bovendien nog worden 
bepaald door de eigenliefde, namelijk wanneer hij van de dingen in de wereld 
behalve zijn levensbehoud ook nog zijn geluk verwacht. Hij waardeert ze dan alleen 
als mogelijke middelen ter bevrediging van zijn geluksverlangen, dat zijn 
oorspronkelijke doel is kwijtgeraakt en zich nu tracht te bevredigen met wereldse 
genietingen. Ook andere mensen kan hij dan als middel gaan beschouwen, en zelfs 
God - het toppunt van eigenliefde. Maar zó heeft God het niet bedoeld: "we heten 
te genieten van datgene wat ons, zonder dat het op iets anders hoeft te worden 
betrokken, door zichzelf genoegen geeft, terwijl wij heten te gebruiken wat we 
omwille van iets anders proberen te krijgen: daarom moeten wij de tijdelijke dingen 
meer gebruiken dan genieten, om daardoor te verdienen dat wij de eeuwige dingen 
mogen genieten, en moeten wij niet doen wat die verkeerde mensen doen, die van 
het geld willen genieten en God willen gebruiken, aangezien zij het geld niet 
besteden omwille van God, maar God vereren omwille van het geld" {CD XI,25 
p.527). 

6. De dierwording van de mens 

Door de zondigheid van de eigenliefde verandert de mens ook zijn eigen waarde, 
binnen de vaste rangorde van de natuur. Dat is volgens Augustinus het grote gevolg 
van de zondeval: God heeft Adam en Eva, en al hun nazaten, "vernederd tot een 
leven en een dood als die van de dieren". De mens is, zoals de Psalm (48:13) zegt, 
"op één lijn gesteld met de redeloze dieren en aan hen gelijksoortig geworden" {CD 
XIII.3 p.585-6). Met die mogelijkheid had God al bij de schepping van de mens 
rekening gehouden: "Hij schiep hem met een natuur die om zo te zeggen het 
midden hield tussen de engelen en de dieren. Indien deze mens zijn Schepper als 
zijn werkelijke Meester onderdanig zou zijn en zijn gebod in vrome 
gehoorzaamheid in acht zou nemen, zou hij tot het gezelschap der engelen 
overgaan en zonder eerst te sterven de zalige onsterfelijkheid, die geen einde zou 
nemen, verkrijgen. Indien hij echter de Heer zijn God met vrije wil in hoogmoed en 
ongehoorzaamheid zou beledigen, zou hij, tot de dood veroordeeld, een leven 
leiden als een dier; hij zou de slaaf zijn van zijn lusten en na zijn dood bestemd zijn 
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voor een eeuwige bestraffing" (CD X1I,22 p.575-6). Het unieke van de mens is nu 
juist dat hij samengesteld wezen geen eigen plaats inneemt in de rangorde der 
natuur - het hangt van de richting van zijn wil af welke rang hij zal bekleden. Juist 
in dit samengesteld-zijn ligt de grote veranderlijkheid van de mens; zijn wil kan zich 
zowel richten op het hoogste als op het laagste in hemzelf. 

Hoe moeten we de degradatie tot dierlijk wezen opvatten? We hebben gezien dat 
volgens Augustinus de mens in de zondeval zelf afstand deed van de goddelijke 
genade, door behagen in zichzelf te scheppen. Zo verloor hij het spirituele leven dat 
zijn geluk uitmaakte. Hij werd "dood naar de geest", mortuus spiritu (CD XIV, 15 
p.651).33 Als spirituele zelfmoord betekende de zondeval ook een 'val' in de 
zijnshiërarchie van de schepping. Door God aan te hangen had de mens deel aan 
het hoogste Zijn, maar hij wilde juist onafhankelijk zijn. Door in zijn hoogmoed 
zijn behagen in zichzelf te zoeken wilde hij evenals God "in zichzelf zijn", zijn eigen 
beginsel vormen. Maar "wie naar meer streeft wordt minder, wanneer hij verkiest 
zichzelf voldoende te zijn en daardoor Degene verlaat en verliest die hem in 
waarheid voldoende is" (CD XIV,13 p.649).34 In de rangorde van de schepping 
zakte de mens, die vanuit het paradijs rechtstreeks had kunnen opstijgen tot de rang 
der engelen, naar de rang der dieren. Hij verloor niet zijn redelijkheid maar wel zijn 
spiritualiteit. Hij werd, in de volle zin van het woord, een redelijk dier, een animal 
rationale. 

Dit alles gold niet alleen voor de eerste mensen, maar voor hun hele nageslacht. 
Dat is het beginsel van Augustinus' beroemde (of zo men wil beruchte) leer van de 
erfzonde. We zijn allemaal gestorven in Adam, had Paulus al geschreven.35 De 
erfzonde is een specifiek menselijke kwaal. Bij engelen kan er geen sprake van zijn, 
om de eenvoudige reden dat zij niets kunnen overerven, omdat zij zich niet 
geslachtelijk voortplanten.36 De mensheid daarentegen begon met het minimale 
aantal dat nodig is voor de vermenigvuldiging van de soort: een man en een vrouw. 
De erfzonde wordt door de man overgedragen: door de erfelijkheid was het hele 
menselijke geslacht al in de eerste mens aanwezig, "en wat de mens is geworden, 
niet door zijn schepping maar door zijn zonde en zijn straf, dat verwekte hij ook, 
althans voor wat de oorsprong van de zonde en de dood betreft" (CD XIII,3, 
p.585). 

Voor de straf van de erfzonde was geen bijzondere ingreep van God in de 
schepping nodig. De mens was al geschapen als een lichamelijk, dus dierlijk en 
sterfelijk, wezen. De erfzonde kan alleen maar bestaan in het wegvallen van de 
bovennatuurlijke genade, die de mens goed en gelukkig maakte. Genade is niet 
overerfbaar maar berust op een persoonlijk, afzonderlijk wilsbesluit van God. Na de 
zondeval kwam de mensheid in beginsel zonder genade ter wereld, dus in een 
toestand van kwade wil en zondigheid. Daarin bestaat "de wortel van dwaling en 
averechtse liefde, waar ieder kind van Adam mee wordt geboren" (CD XXII.22 
p. 1172). De erfzonde was dus alleen de bestendiging van een toestand die de eerste 
mensen door hun val teweeg hadden gebracht. Maar in individuele gevallen kon 
God alsnog genade verlenen. Dat gebeurde al bij Abel, die voortkwam uit dezelfde 
in zijn geheel verdoemde kleiklomp (massa tota damnata) als zijn broer Kaïn, maar 
niettemin door Gods genade werd voorbestemd en uitverkoren (CDXV,l p.674). 
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Hetzelfde geldt voor de straf van de lichamelijke sterfelijkheid. Hier was het een 
andere vorm van genade, het bovennatuurlijke conserveringsmiddel van de Boom 
des Levens, die de mensheid werd onthouden, en wel doordat zij uit het Paradijs 
werd verdreven.37 

Natuurlijk moet Augustinus, die de paradijselijke toestand van genade als norm 
neemt, de post-paradijselijke mensheid zoals die door de erfzonde ontstond wel als 
geperverteerd, verdorven en tegennatuurlijk beschouwen, maar vanuit een wijsgerig 
en werelds standpunt bezien bracht de zondeval veeleer de naturalisering van de 
mensheid teweeg. Zijn visie op de gevallen mensheid zal dan ook van grote invloed 
zijn op de latere, geseculariseerde wijsgerige antropologie, waarin de zondeval nog 
hooguit een symbolische betekenis heeft behouden. 

Door de zondeval werd de mens die, als hij het goddelijk bevel in acht had 
genomen, in de toekomst zelfs 'spiritueel in zijn vlees' zou zijn geworden, juist 
'vleselijk in zijn geest' (CC XIV, 15 p.651). De term 'vleselijk' {carnalis) wordt door 
Augustinus als pars pro toto gebruikt. Hij duidt de hele mens aan voor zover die 
'volgens de mens' leeft, dus de mens van na de zondeval.38 'Vleselijk in de geest' 
betekent niet noodzakelijk dat de geest of het denkvermogen {mens, 'mind') geheel 
in dienst van de lichamelijke begeerten wordt gesteld. Ook degene die "de natuur 
van de ziel verheft tot het hoogste goed en de natuur van het vlees aanklaagt als iets 
slechts, is zeker op een vleselijke manier op de ziel gesteld" {CD XIV,5 p.630). 
Augustinus doelt hier niet alleen op de Manicheeërs maar ook op de (neo)platonici. 

Bij uitbreiding kan deze uitspraak echter ook gelden voor alle filosofen uit de 
Oudheid die de 'goederen van de (redelijke) ziel' als de hoogste beschouwen, of het 
nu om het ideaal van wijsgerige contemplatie gaat of om het ideaal van zedelijke 
volmaaktheid. Voor Augustinus is het nastreven van wetenschappelijke of 
filosofische kennis, louter omwille van het genot van het kennen, als "begeerlijkheid 
van de ogen' niet minder zondig dan het zoeken naar lichamelijk genot, de 
'begeerlijkheid van het vlees'. Het berust op 'overbodige weetgierigheid' {Conf 
X,xxxv/54-5). Als we de waarheid willen kennen moeten we God als leraar hebben 
{CD XI,25 p.528). Aristoteles' zo verheven geluksideaal blijkt vanuit het christelijke 
standpunt gezien niets om het lijf te hebben. Hetzelfde geldt voor het genot van de 
morele volmaaktheid. Vooral de stoïsche wijsbegeerte, ogenschijnlijk vaak zo 
verwant aan de christelijke, moet het ontgelden.39 Het maakt in feite niet uit of het 
hoogste goed van de mens in de geest of in het lichaam wordt gezocht, zolang het 
in de mens zelf wordt gezocht, en niet in God. Ook de heidense filosofen uit de 
Oudheid beschouwt Augustinus dus nog als specimina van de diergeworden mens, 
niet minder dan 'de velen', die zij zelf als dierlijk beschouwden omdat ze hun geluk 
zochten in lichamelijk genot. 

Toch werd de mens na de zondeval niet geheel en al een dier. "Als wij dieren 
waren," schrijft Augustinus, "zouden wij ons vleselijke leven liefhebben en datgene 
wat aan de vleselijke zinnen beantwoordt; dat zou dan voor ons een toereikend 
goed zijn en omdat wij ons daarbij wel bevonden, zouden we niets anders zoeken" 
{CD XI.28 p.532). Maar de gevallen mens zoekt nu juist wèl verder, omdat hem 
nog iets iets rest van zijn spirituele natuur. Hij heeft wel het geluk verloren, maar 
allerminst de wil om gelukkig te zijn. Hij 'leeft' niet meer, maar diep in zijn hart 
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blijft hij naar 'leven' snakken. In het paradijs verkeerde de mens in een toestand die 
vergelijkbaar was met de dieren. Hij vond in God zijn toereikend goed, en omdat 
zijn spirituele verlangen steeds bevredigd was hoefde hij niet verder te zoeken. Hij 
genoot de gemoedsrust die God voor hem had bestemd: de rust van de 
aanhankelijkheid aan het goddelijke Zijn. Na zijn afvalligheid blijft hem alleen nog 
het verlangen naar die gelukzaligheid over.40 Hij weet niet meer, of hij wil niet meer 
weten, met welk volmaakt genot hij deze behoefte kan bevredigen. Daarom zoekt 
hij zijn genot elders, in zijn lichaam of zijn geest, of in uiterlijke goederen, zoals eer, 
macht en rijkdom. Zijn geluksverlangen, tevoren steevast op het ene onveranderlijke 
Goed gericht, waaiert uit naar een veelheid van veranderlijke goederen. 

Maar de honger van de menselijke ziel, die in staat is God - de onvergankelijke 
spijs - te bevatten, kan door geen enkel van deze wereldse goederen worden gestild. 
Ook al is de mens als redelijke natuur zelf veranderlijk, dan is hij toch zo verheven 
geschapen dat hij zijn behoefte "alleen maar kan bevredigen door zonder meer 
gelukkig te zijn, terwijl voor die bevrediging alleen God toereikend is"; hij "wordt 
gelukzalig door de verwerving van datgene door welks verlies het ongelukkig 
wordt" {CD XII, 1 p.542). De gevallen mens kan alleen maar ongelukkig zijn. 
Kwade wil en verkeerde liefde betekenen altijd ongeluk. Iemand die een goed op 
verkeerde manier {perverse) liefheeft wordt, zelfs als hij het verkrijgt, niet alleen 
slecht door dat goed, maar ook ongelukkig omdat hij verstoken blijft van het betere 
goed (XII,8 p.552). Tussen gelukkig {beatus) en ongelukkig {miser) bestaat volgens 
Augustinus geen midden. 

De post-paradijselijke mens is het ongelukkige dier. Augustinus ontkent niet dat 
deze mens zich gelukkig kan wanen, alleen dat hij het ook werkelijk is. We moeten 
ons steeds voor ogen houden dat hij een 'diepte-analyse' van de menselijke ziel wil 
geven. Diep in zijn hart blijft de mens altijd ongelukkig. Het geluk dat hij in de 
wereld vindt kan alleen maar een oppervlakkig schifngeluk zijn, gebaseerd op een 
foute mening over wat 'geluk' inhoudt. Dat de goddeloze mens wel ongelukkig 
moet zijn leidt Augustinus, in navolging van Plato, af uit zijn inzicht in de 
werkelijke capaciteit van de ziel, die in staat is God, het werkelijke Zijn, te bevatten. 
Het is precies zijn onbevredigbaarheid die de mens ongelukkig maakt. Zolang hij 
van God blijft afgekeerd kan hij nergens bevrediging vinden. Telkens opnieuw 
denkt hij het geluk te kunnen bereiken, om telkens weer te voelen dat er nog iets 
ontbreekt, zodat hij verder zoekt. Want een mens leeft niet zoals hij wil, tenzij hij 
gelukkig is.42 Ook voor de goddeloze mens geldt de al aangehaalde regel uit de 
Belijdenissen: "gij hebt ons gemaakt naar u, en rusteloos blijft ons hart totdat het 
zijn rust vindt in u". Zijn toestand wordt later door Ficino vergeleken met een 
Tantaluskwelling: wij dorsten allemaal naar het goede en het ware, maar toch 
drinken we dromen, en daarom worden we als ellendige Tantalussen voortdurend 
verteerd door een smachtende honger.4 

Heel deze beweging van het vergeefse zoeken naar geluk wordt in gang gehouden 
door een fundamentele spanning of onenigheid binnen de dierlijke mens. Degenen 
die zich niet in God willen verheugen, schrijft Augustinus, willen wel het 
gelukzalige leven maar zij doen niet wat zij willen of waartoe zij in staat zijn, omdat 
"het vlees tegen de geest en de geest tegen het vlees" begeert". (Hij gebruikt in deze 
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aan Paulus {Gal 5:17) ontleende uitspraak het woord spiritus, en dat moet ook wel 
want we hebben gezien dat in de gevallen mens de geest in aardse zin {mens) nu 
juist geheel 'vleselijk' is geworden; daarmee doelt Augustinus, het zij nogmaals 
benadrukt, op de hele van spiritueel leven verstoken mens.) In dezelfde zin spreekt 
hij van een verzet of weerstand van de begeerte {cupiditas) tegen de wil, als Gods 
straf voor de zondeval {CD XIV,12 p.647). Dat verzet maakt dus de kern van de 
erfzonde uit. Maar we moeten die niet zien als een strijd tussen goed en kwaad in 
de mens. Die strijd vindt, zoals nog zal blijken, alleen plaats in de christen die, 
gesteund door de genade, zijn spirituele leven tracht te heroveren op zijn vleselijke 
leven. Kenmerkend voor de verdorven mens is nu juist dat zijn wil een kwade wil is; 
zonder genade kan hij niets goeds doen. Door Gods straf werd de mens nu slaaf 
van zijn begeerten, evenals de dieren {CD XII,22 p.575-6); hij was het oneens 
{dissentiens) met zichzelf, en dat betekende een slavernij aan Satan, met wie hij het 
eens werd {consensu) door zijn te zondigen (CZ7XIV,15 p.651). De mens werd 
even onvrij als de dieren, indien we althans Augustinus volgen in zijn opvatting van 
wilsvrijheid, als het vermogen om niet te zondigen (CZ7XXII.30 p.1199). Maar hij 
behield iets wat geen dier heeft of heeft gehad. De wil is, of hij nu goed of kwaad is, 
altijd de wil om gelukkig te zijn. Ook de kwade wil is nog een verlangen naar het 
opperste geluk, dat alleen in God is te vinden. 

De innerlijke spanning of onenigheid moet dus binnen de kwade wil zelf liggen. 
Enerzijds brengt hij de afzonderlijke begeerten voort, doordat hij de liefde 
perverteert, dus tot een verkeerde liefde maakt (in het algemeen is begeerte, 
cupiditas, niets anders dan liefde die gretig streeft naar bezit van het geliefde object 
{CD XrV,7 p.633)). Anderzijds blijft de wil, zij het onbewust, steeds die ene 
begeerte koesteren die pas tot werkelijke bevrediging kan leiden. En het is juist die 
laatste begeerte die hem ertoe drijft steeds maar weer naar andere geluksgoederen te 
zoeken, omdat de wereldse begeerten niet tot deze bevrediging leiden. Die innerlijke 
spanning maakt de toestand van de gevallen mens uit, die Pascal later zo zal 
omschrijven: "We zoeken geluk en vinden alleen maar ellende en dood. - We zijn 
niet in staat om niet naar waarheid en geluk te verlangen en evenmin om zeker en 
gelukkig te zijn. - Dit verlangen is ons gelaten, evenzeer om ons te straffen als om 
ons te laten voelen van welke hoogte we gevallen zijn".44 

7. Natuurlijke en zondige begeerten 

Wat de indeling van de zondige begeerten45 betreft verwijst Augustinus naar een 
bekende passage uit de eerste brief van Johannes (2,16), waarin die een onderscheid 
maakt tussen "de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de 
eerzucht van de wereld" {ConfX,xxx/4l). Toch is in deze indeling de antieke 
traditie van de drie levens en de drie delen van de ziel te herkennen, met dien 
verstande dat het contemplatieve leven, berustend op een bepaalde begeerte van de 
ogen, nu geen uitzonderingspositie meer heeft. Overigens vergeet ook Augustinus 
begeerte naar rijkdom en naar macht allerminst. Maar ze hebben geen aparte bron 
in de ziel. Wereldse rijkdom wordt, althans in oorsprong, verlangd als middel om 
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de overige begeerten te bevredigen (Cb/2/X,xxxvii/60). 
Het is van groot belang hierbij op te merken dat volgens Augustinus lang niet alle 

wereldse, dus niet-spirituele verlangens zondig zijn. Dat blijkt al uit de woorden die 
hij God in de mond legt: "ik zal alles zijn wat door mensen gevoeglijk verlangd 
wordt: leven, gezondheid, voedsel, rijkdom, roem, eer, vrede en alles wat goed is" 
(CDXXII.30 p.1197). Geen van deze zaken is in zichzelf slecht. Voorwerpen van 
verlangen kunnen alleen slecht worden doordat ze op een verkeerde manier worden 
verlangd. Ze zijn goed voor zover ze passen in een natuurlijke - door God bedoelde 
- leefwijze, en dat wil zeggen: voor zover ze onmisbaar zijn bij het vervullen van de 
dubbele taak van zelfbehoud en behoud van de soort - taken die de mens alleen kan 
vervuilen in samenlevingsverband. Voor zover de verlangens in deze zin natuurlijk 
zijn, zal ook het genot dat gepaard gaat met de bevrediging ervan natuurlijk zijn. 

Dat geldt al voor de primaire behoeften van het lichaam. De "spijs en drank die 
men om te leven tot zich neemt worden niet zonder genot genomen, en ook de 
bijslaap, waardoor het geslacht wordt voortgeplant, heeft niet zonder genot plaats" 
(CDXIX,1 p.933). Dit genot is 'goed', niet in de morele zin van het woord, maar in 
de zin van 'nuttig', met het oog op de door God gestelde doeleinden. Genot is, zoals 
de filosofen van de Oudheid al begrepen, een middel waarvan de natuur zich 
bedient om dierlijke wezens ertoe te bewegen hun taken te vervullen; het bestaat 
dan geheel in de opheffing van 'pijn', waaronder ook honger, dorst en geslachtsdrift 
worden begrepen. Het nastreven van genot is dan niets anders dan de keerzijde van 
het mijden van natuurlijke pijn, en dient, zoals we in §2 hebben gezien, alleen het 
herstel van de toestand van rust, van gezondheid en innerlijke orde. In het 
onderscheid tussen 'gebruik' en 'genot' van de wereld (zie §5) valt dit genot dus nog 
onder 'gebruik'. Zondig, dus tegennatuurlijk, wordt werelds genot pas wanneer het 
wordt gezocht als substituut voor het ware, spirituele genot, dus wanneer het 
omwille van zichzelf wordt gezocht, niet als middel maar als doel. Zondig is alleen 
het genot dat wordt nagestreefd in het kader van het geperverteerde, door 
eigenliefde bepaalde verlangen naar geluk. 

Augustinus begrijpt maar al te goed hoe moeilijk het in de praktijk is om het 
natuurlijke van het tegennatuurlijke genot te onderscheiden. De domeinen van de 
zelfliefde en de eigenliefde hebben weliswaar een geheel verschillende oorsprong, 
maar in het dagelijks leven van de verdorven mens hebben ze zich zodanig 
vermengd dat het lijkt of het zondige, uit eigenliefde nagestreefde genot eenvoudig 
in het verlengde ligt van het natuurlijke. Zelfs voor de goedwillende christen is het 
haast ondoenlijk dit onderscheid steeds te handhaven, terwijl het toch de grondslag 
moet vormen van zijn strijd tegen de zondige begeerten, zijn "dagelijkse oorlog", 
zoals Augustinus in de Belijdenissen schrijft: "En toch worden mijn pijnen met lust 
verdreven: honger immers en dorst zijn een soort pijnen: ze branden en zijn even 
dodelijk als koorts, indien de medicijn van het voedsel niet komt helpen. En omdat 
die medicijn ons ter beschikking staat - gij biedt ons namelijk de vertroosting van uw 
gaven, waardoor aarde, water en hemel onze zwakheid dienen - wordt een onheil 
een genieting genoemd. - Dit hebt gij mij wel geleerd: aan de nuttiging van voedsel 
te gaan alsof het medicijn is. Maar terwijl ik overga uit de druk van het gemis naar 
de rust der verzadiging, word ik juist in die overgang belaagd door de valstrik van 
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de begeerlijkheid. Die overgang zelf is namelijk een aangename gewaarwording, en 
er bestaat geen andere overgang naar dat punt waarheen de noodzaak dwingt over 
te gaan. En terwijl mijn welzijn [salus, ook 'gezondheid' of 'lijfsbehoud', H.D.] de 
reden is waarom ik eet en drink, voegt zich daaraan als begeleidster die gevaarlijke 
prettigheid toe, en herhaaldelijk probeert die prettigheid voorop te gaan lopen, zodat 
om harentwil gedaan wordt wat ik zeg of wens te doen voor mijn welzijn. Die twee 
hanteren ook een verschillende maat: datgene waar het welzijn mee volstaat is voor 
het genoegen te weinig, en dikwijls valt niet uit te maken of nog de noodzakelijke 
zorg voor het lichaam om hulp vraagt, of de genotzuchtige, bedrieglijke begeerte 
bediend wenst te worden" (Conf X,xxxi/43-4, cursivering van mij, H.D.). Van die 
onzekerheid, voegt Augustinus hier aan toe, maakt de "ongelukkige ziel", dat wil 
zeggen de gevallen ziel, nog handig gebruik om de gezondheid als dekmantel te 
gebruiken voor genotzucht. 

Wat voor eten en drinken geldt, geldt ook voor de seks. De lichamelijke 
schoonheid die de lust opwekt is een door God gegeven goed, niet minder dan 
voedsel of water. Wulpsheid (luxuria), de genotzucht in seksuele zin, is dan ook 
"geen fout van de schone en lieftallige lichamen, maar van een ziel die de 
lichamelijke genietingen op een verkeerde manier liefheeft en daarbij de matigheid 
veronachtzaamt die ons in contact brengt met dingen die geestelijke schoner en 
onbederflijk lieftalliger zijn" (CD XII,8 p.552). Toch heeft Augustinus zelf vaak 
grote moeite juist op dit gebied het onderscheid tussen 'goed' en 'slecht' genot te 
respecteren, omdat hij - evenals Plato - het seksuele genot als het allerlaagste genot 
beschouwd, dat de grootstmogelijke tegenstelling vormt met het hoogste spirituele 
genot.46 We hebben echter zojuist gezien dat volgens Augustinus ook het seksuele 
genot op zichzelf natuurlijk is, immers "de bijslaap, waardoor het geslacht wordt 
voortgeplant, heeft niet zonder genot plaats" (CCXIX.l p.933). Het lichaam, met al 
zijn natuurlijke begeerten, is zelf niet slecht of zondig, maar de mens maakt het 
slecht door er op de verkeerde manier van te houden, door er méér waarde aan te 
hechten dan God heeft bedoeld. Alle zondige verlangens, ook de 'lichamelijke', 
gaan uit van de naar verkeerd geluk verlangende ziel. Augustinus verzet zich 
uitdrukkelijk tegen de gedachte dat de ziel verdorven raakt door het lichaam, het is 
juist andersom, omdat de ziel zelfbij uitstek veranderlijk is.4 

Het onderscheid tussen natuurlijk en zondig gaat ook op voor de verlangens naar 
wat Aristoteles de 'uiterlijke goederen' noemde. Wat betreft het verlangen naar 
rijkdom hebben we dit al in §5 gezien: hebzucht is geen fout of gebrek van het goud, 
maar "van een mens die het goud op een verkeerde manier liefheeft" (CD XII,8 
p.552).48 Dat gaat ook op voor eer en macht. Het is, schrijft Augustinus in de 
Belijdenissen, natuurlijk om te worden geprezen wegens een door God geschonken 
gave, maar het is zondig om méér genoegen te scheppen in die lof dan in de gave 
zelf (Conf X,xxxvi/59). En voor de vervulling van sommige ambten in de 
menselijke samenleving is het noodzakelijk (dus natuurlijk) door de mensen te 
worden bemind en met ontzag bejegend, maar ook hier worden we, door "de 
tegenstander van ons ware geluk", algauw verleid deze bewijzen van respect gretig 
te vergaren. Dan wensen we "gevreesd en bemind te worden, niet omwille van iets 
anders, maar om er een vreugde in te vinden die geen vreugde is", niet om God 
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maar in plaats van God (ib.). Ook hier is dus de algemene regel van toepassing dat 
het alleen de amor perversus is die een begeerte zondig maakt. Verwaandheid of 
zelfverheffing {iactantia) ligt niet aan een gebrek van de menselijke lof maar aan het 
gebrek van een ziel die deze lof op een verkeerde manier liefheeft; bij trots of 
hovaardij {superbia) is het niet de macht zelf die fout is, maar "de ziel die haar eigen 
macht op een verkeerde manier liefheeft en daarbij de meer gerechtvaardigde macht 
van een machtiger iemand geringschat" {CDXII,8 p.552). De verwaandheid van de 
eerzucht en de trots van de heerszucht zijn dan ook verwant aan de hoogmoed die 
het begin was van alle zonde, al gaat het nu om een miskenning van het christelijke 
principe dat alle mensen voor God, dus in waarheid, gelijk zijn. 

Ten slotte kan ook de begeerte naar kennis zowel natuurlijk als geperverteerd zijn. 
Augustinus noemt de 'begeerlijkheid van de ogen" een "ijdele en nieuwsgierige 
begeerte", die zich hult in de dekmantel van het verlangen naar kennis en 
wetenschap. De 'heidense' wetenschap en wijsbegeerte vallen daaronder, met haar 
pogingen "om door te dringen in de verborgenheden der natuur die buiten ons ligt, 
verborgenheden waarvan het weten geen enkel nut brengt en die de mensen toch 
enkel en alleen maar begeren te weten." Deze vorm van nieuwsgierigheid is even 
zondig als een andere, het verlangen naar sensatie en gruwelijkheden. Augustinus 
zal dus nooit ontkennen dat kennis van de wereld nuttig en noodzakelijk is voor 
zover die het eigen lijfsbehoud en het behoud van de soort dient. Alle kennis echter 
die boven dit praktische levensdomein uitgaat is alleen natuurlijk (dat wil zeggen: 
overeenkomstig de spirituele natuur van de mens) voor zover zij op God, de 
Waarheid zelve, is gericht, ook al kan die in het aardse leven nooit met de rede 
worden doorgrond. Maar zoals bij de andere begeerten is ook hier de grens moeilijk 
te trekken en ligt de verleiding steeds op de loer: Augustinus spreekt hier van "dit 
onmetelijke woud vol lagen en gevaren" (QM/X,XXXV/56.50 

8. Op zoek naar het verloren vaderland 

"Wie ziet [...] niet in dat de mens verdwaald is", verzucht Pascal, "dat hij van zijn 
plaats is gevallen, dat hij daar vol onrust naar zoekt, dat hij haar niet meer kan 
terugvinden?"51 Al eerder had Ficino deze ontheemdheid beschreven: De mens is 
als enige wezen op aarde nooit in rust, hij is als enige niet tevreden (contentus) met 
dit verblijfsoord, alleen hij dwaalt ontheemd rond in dit aardrijk, en tijdens die reis 
kan hij niet rusten zolang hij streeft naar het hemelse vaderland, dat wij allen 
trachten te bereiken, ook al bewandelen wij verschillende wegen, gezien de 
verscheidenheid van opvattingen en beginselen.52 Dit is de kern van de 
augustiniaanse wijsbegeerte: iedereen zoekt - ook al is het onbewust - zijn hele leven 
naar het verloren vaderland, de spirituele plaats van de ziel. Daarmee wordt niets 
anders gezegd dan: iedereen zoekt voortdurend naar het ware geluk. 

De mens is op aarde als in een vreemd land - die gedachte is al bij Augustinus zelf 
te vinden. Hij gebruikt in dit verband de term peregrinatio, pelgrimstocht', verblijf in 
den vreemde Dit beeld van het leven als terugkeer naar het verloren vaderland is 
wel vergeleken met Homerus' Odyssee, de "christelijke Odysseus" is dan historisch 
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gezien de opvolger van de "neoplatonische Odysseus", want ook in het 
neoplatonisme, dat zoveel heeft bijgedragen aan Augustinus' wijsgerige vorming, 
staat het thema van de terugkeer naar het vaderland centraal, als een "Odyssee van 
het dwalend bewustzijn".54 Maar er is, zoals Augustinus zelf opmerkt, een wezenlijk 
verschil tussen de (neo)platonisten, die wel zagen waarheen ze moesten gaan maar 
niet waarlangs, en "hen die de weg weten naar het zaligend vaderland, dat wij niet 
alleen ontwaren, maar ook bewonen mogen" (Can/VII,xx/26). 

Odysseus keerde« zijn omzwervingen terug naar Ithaka, maar van zo'n letterlijke 
terugkeer is bij Augustinus geen sprake. Het 'zaligend vaderland' is niet langer het 
aards paradijs (dat na de zondeval voorgoed lijkt te zijn verdwenen) maar het 
hemels paradijs, dat pas na de lichamelijke dood te betreden is. Hoe het daar toe zal 
gaan kunnen wij volgens Augustinus met ons beperkte verstand nog niet bevroeden, 
maar zoveel is zeker dat we er in volmaakte rust en gelukzaligheid kunnen verkeren, 
dat we in eeuwige vreugde zullen verkeren door de voortdurende spirituele 
aanschouwing van God, en geheel van hem zullen zijn vervuld {CD XXII.29-30 
p. 1190-1201). Dit is het doel dat de christen zich tijdens zijn aardse leven voor ogen 
houdt. De onrust en onbevredigbaarheid die aan dat leven eigen is worden niet 
opgeheven maar wel getransformeerd. De steeds herhaalde cirkelbeweging waarin 
de wereldse onrust bestaat - de overgang van begeerte naar bevrediging en vandaar 
naar een nieuwe begeerte - wordt doorbroken door het geperverteerde verlangen als 
het ware terug te buigen naar zijn oorspronkelijke en natuurlijke richting. De 
uitzichtloosheid van het zondige leven maakt dan plaats voor een leven dat 
perspectief biedt op uiteindelijke bevrediging van het geluksverlangen. 

Deze omkering kan de mens echter niet op eigen kracht bewerkstelligen. Voor de 
christen wordt zij pas mogelijk door de genade van het doopsel, waardoor hij deel 
heeft aan het mysterie van de kruisdood en de verrijzenis van Christus, en (in 
spirituele zin) wordt herboren. Dat betekent geenszins dat iedere gedoopte vanzelf 
de weg naar het eeuwige heil zal vinden. Het levenslange lidmaatschap van de 
katholieke Kerk biedt op zichzelf geen enkele garantie voor hemels geluk; men kan 
wel in naam christen zijn maar het gaat om de praktijk.55 Alleen wie, herboren in 
Christus, ook daadwerkelijk vorderingen maakt zal later goed en spiritueel zijn, 
waarschuwt Augustinus {CD XV, 1 p.674). Van een plotselinge omkeer is geen 
sprake, hooguit van een moeizaam bevochten vooruitgang. De ontluikende 
spiritualiteit moet voortdurend weerstand bieden tegen de in de vleselijkheid 
besloten verleiding om de grens tussen het natuurlijke en het zondige genot te 
overschrijden. Goede en kwade wil, liefde tot God en eigenliefde voeren in de 
christen een gedurige strijd met elkaar. Goede en slechte liefde kunnen "allebei in 
een en dezelfde mens zijn en het goede bestaat voor de mens hierin, dat de liefde 
waardoor wij goed leven voortgang maakt, terwijl die andere waardoor wij slecht 
leven verzwakt wordt, totdat heel ons leven volkomen geneest en ten goede wordt 
veranderd" (CCXI.28 p.531-2). 

Ook voor de christen blijft het leven nog een zoektocht, met vallen en opstaan. 
Door u, mijn God, te zoeken zoek ik naar het gelukzalige leven, schrijft Augustinus, 
maar "ik heb het pas wanneer ik zeg: "Het is genoeg" {sat est) {ConfX,xx/29). 
Kenmerkend voor de ware christen is niet de zekerheid het geluk in petto te hebben, 
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maar de bereidheid zijn leven lang naar dat geluk te blijven zoeken. Daartoe moet 
hij open staan voor het fundamentele inzicht dat de mens niet op eigen kracht 
gelukkig kan zijn, maar alleen door God. En dat is voor veel mensen nu juist zo 
moeilijk te accepteren. Ze willen, schrijft Augustinus, wel in de hoogste mate 
gelukkig zijn, maar doordat in hen het vlees tegen de spirituele ziel begeert doen ze 
niet wat ze willen, met het gevolg dat ze vervallen "in wat ze vermogen en daar dan 
mee tevreden zijn, omdat ze datgene wat ze niet vermogen niet met zoveel kracht 
willen als vereist is om het te vermogen" (Co/j/X,xxiii/33). Mensen kunen zich in 
hun aardse leven dus best tevreden (contentus) voelen, en zich op grond daarvan 
gelukkig wanen, juist omdat ze het verlangen naar werkelijk geluk, dat samenvalt 
met het verlangen naar goddelijke Waarheid, in zichzelf miskennen. De reden 
daarvan is "dat al degenen die iets anders liefhebben het voorwerp van hun liefde de 
waarheid willen laten zijn, en dat ze dan, omdat ze niet het slachtoffer van bedrog 
of dwaling willen worden, zich ook niet bewezen willen zien dat ze bezijden de 
waarheid zijn. Zodoende haten ze de waarheid omwille van datgene wat ze in 
plaats van en als de waarheid liefhebben" (Co/2/X,xxiii/34). Maar wat de gevallen 
mens vóór alles liefheeft is zichzelf. Het is de eigenliefde die de mens een "dodelijke 
haat jegens de waarheid" inboezemt, zoals Pascal later zal schrijven.56 Deze 
gedachte, die ook al bij Plato is te vinden, wordt door Augustinus geformuleerd in 
De vera religione. wie zichzelf als een dwaas liefheeft zal geen vordering maken in 
de wijsheid, noch zal hij zó iemand worden als hij verlangt te zijn, tenzij hij zichzelf 
haat zoals hij is.57 

Hier blijkt nogmaals het grote verschil tussen Augustinus en de niet-christelijke 
filosofen van de Oudheid. Die laatsten hadden juist beweerd dat de mens op eigen 
kracht gelukkig kan worden, als hij maar niet naar het onmogelijke streeft. Van de 
Romeinse blijspeldichter Terentius haalt Augustinus dichtregels aan die deze 
wijsheid verwoorden: "Omdat niet kan gebeuren wat je wilt, / moet je maar willen 
watje kunt". Maar, vraagt Augustinus retorisch, is iemand die zichzelf geweld heeft 
aangedaan om hiernaar te leven "soms gelukkig, omdat hij met gelatenheid 
ongelukkig is?" (Ct>XIV,25 p.667). De christen moet juist willen wat hij niet km, 
althans wat hij niet alléén kan. Ook Terentius' advies getuigt nog van de 
fundamentele misvatting van alle goddelozen, namelijk dat ze op eigen kracht 
gelukkig kunnen worden. Hoezeer zij zich ook inspannen om hun vermeende geluk 
te bereiken, aan de echte inspanning die het leven van hen vergt komen ze niet toe. 
Ze kiezen de weg van de minste weerstand en in die zin zijn ze lui en traag. Het is 
juist eigen aan de goddeloze mens dat hij alleen met grote moeite, en dan nog met 
"krachtige hulp", kan ontkomen aan de luiheid, traagheid en nalatigheid "waarheen 
de bedorven natuur als door haar eigen gewicht overhelt en wegglijdt" (CDXXU.,22 
p.1173). 

Het is dus uiterst moeilijk voor een mens om als christen te leven. Hij moet zich 
steeds voor ogen houden dat de grootste verleiding van het kwaad juist ligt in de 
tevredenheid met het aardse bestaan, die juist elke onrust, elke drang tot verder 
zoeken steeds in de kiem smoort. In wezen verschilt deze tevredenheid van de 
vleselijke mens niet van de voldaanheid van het dier na de bevrediging van zijn 
primaire behoeften. In beide gevallen komt deze tevredenheid voort uit een 
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innerlijke luiheid en traagheid. Maar het dier kan niet anders, terwijl de mens niet 
anders wil- zijn luiheid is daarom zondig. 

Het allermoeilijkste wat van de christen gevraagd wordt is wel dat hij de 
tevredenheid van zijn huidige bestaan opgeeft voor een onzekere toekomst. Want 
noch Gods bestaan, noch zijn eigen hemelse gelukzaligheid zijn hem als zekerheid 
gegeven. Hij kan alleen maar geloven en hopen. Antieke filosofen als Epicurus en 
Seneca zouden zo'n levenshouding als toppunt van domheid hebben beschouwd. 
Het christelijke leven zou in hun ogen neerkomen op één groot uitstel van geluk. 
Uitstel van geluk was precies wat zij de onbevredigbare mensen verweten die steeds 
maar bleven hopen op en streven naar een toekomstig geluk, zonder te kunnen 
verwijlen in het heden. Maar Augustinus heeft zijn antwoord al klaar: juist de 
afwezigheid van de hoop op het allergrootste geluk maakt elk genot van het heden 
ijdel. In die hoop op dat geluk en het streven ernaar ligt zelfs het enige geluk dat op 
aarde die naam mag hebben: "Al wie echter het leven hier zo weet te gebruiken dat 
hij het richt op dat andere leven, het doelwit van zijn vurige liefde en gelovige hoop, 
kan ook nu al met enig recht gelukkig worden genoemd. Zonder die hoop is de 
werkelijkheid hier maar een bedrieglijk geluk en een diepe ellende" {CD XIX,20 
p.973). Hoop doet leven. 

B 

9. De stad van God en de stad van de mens 

De mens werd door God meteen bij de schepping gelukkig gemaakt, hebben we 
gezien in §4 van dit hoofdstuk. Toch was dit nog niet het volmaakte geluk dat God 
voor hem in petto had. Een onmisbaar element van volmaakt geluk is de zekerheid 
dat het geluk ook altijd zal voortduren. Als we zouden weten dat ons huidige geluk 
ooit zou eindigen, redeneert Augustinus, zou alleen al dat vooruitzicht ellendig zijn. 
Maar vrome christenen wordt een waar geluk beloofd, "waarvan wij altijd rustig 
verzekerd kunnen blijven en dat nooit door enig ongeluk gebroken zal worden" {CD 
XII.21 p.572).58 

Die garantie bezat Adam echter nog niet.59 Dat maakt Augustinus duidelijk aan 
de hand van een onderscheid tussen twee vormen van lichamelijke onsterfelijkheid. 
In het paradijs werd het lichaam waarmee God de mens had geschapen weliswaar 
door een genadegave - de vruchten van de levensboom - in volmaakte conditie 
gehouden, maar het bleef niettemin een dierlijk lichaam, dat eten en drinken nodig 
had. God had de mens echter voor iets hogers voorbestemd: in plaats van een aards 
zou hij een hemels wezen worden, een eeuwig en onvervreemdbaar geluk 
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genietend. Daartoe diende zijn lichaam geschikt te worden gemaakt door een 
kwalitatieve verandering: het zou een spiritueel lichaam worden, en pas dan een 
absolute en onophefbare onsterfelijkheid bezitten.60 Maar die toestand werd 
gereserveerd voor de toekomst. Het lichaam van de mens zou pas spiritueel worden 
"door de verdienste van de gehoorzaamheid" (CCXIII.23 p.611). 

Of de mens dit onvoorwaardelijke geluk ten deel zal vallen hangt dus af van zijn 
eigen verdienste (meritum). Om het op z'n kantiaans te zeggen: hij moest eerst maar 
eens laten zien of hij zijn geluk wel waard was. Het verblijf in het aards paradijs was 
door God bedoeld als proeftijd. De mens mocht er blijven op voorwaarde dat hij het 
verbod eerbiedigde dat God hem had opgelegd om zijn gehoorzaamheid op de 
proef te stellen: hij mocht geen vruchten eten van die andere uitzonderlijke boom, 
de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar de genadevruchten van de boom 
des levens mocht hij naar hartelust eten, opdat zijn goedheid en geluk niet zouden 
worden verstoord door hoofdpijn of ouderdomskwalen. 

Volgens Augustinus waren er twee mogelijkheden. Als de mens gehoorzaam aan 
God was gebleven zou hij in het paradijs zijn gebleven tot zijn lichaam ter beloning 
spiritueel werd gemaakt. Maar als hij het verbod zou overtreden zou hij voor straf 
uit het paradijs worden verjaagd. Het voedsel buiten het paradijs werd hem dan wel 
niet ontzegd, maar wel het voedsel van de levensboom dat hem in de bloei van zijn 
jeugd hield {CD XIII,23 p.611). Toch zou ook in dit geval zijn uitzicht op een 
eeuwig geluk niet geheel verdwijnen. Het zou alleen veel lastiger worden om dat te 
bereiken, omdat hij nu ook moest vechten tegen alle verleidingen van de 
lichamelijke en wereldse genietingen. 

De zondeval betekende niet dat de mens voorgoed was gezakt voor zijn proef. Hij 
kreeg een nieuwe kans om te bewijzen dat hij het hem toebedachte geluk waard 
was. Die herkansing ligt ten grondslag aan de menselijke beschavingsgeschiedenis, 
die voor Augustinus een heilsgeschiedenis is. De mens moet nu eerst een omweg 
maken, hij moet een land doorreizen waar hij in diepste wezen een vreemdeling is, 
om weer op de plaats te kunnen komen waar hij zich werkelijk thuisvoelt. De 
engelen, merkt Augustinus op, zijn des te gelukzaliger omdat ze nooit in den 
vreemde hebben hoeven te verblijven (CDXl,9 p.505). Maar dan heeft hij het alleen 
over de goede engelen, die God altijd gehoorzaam zijn gebleven. Want de gevallen 
engelen waren weer veel slechter af dan de gevallen mens: ze kregen geen nieuwe 
kans maar bleven voor eeuwig verdoemd. 

Augustinus bestrijdt uitdrukkelijk de antieke opvatting dat de wereldgeschiedenis 
zich kenmerkt door herhaling, door steeds terugkerende cycli van ontstaan, vergaan 
en hernieuwd ontstaan. De geschiedenis van de mensheid heeft een begin en een 
einde: zij loopt van de zondeval tot aan het Laatste Oordeel, de dag waarop alle 
mensen die ooit hebben geleefd op hun merites zullen worden beoordeeld. Het 
absolute hoogtepunt daartussenin vormt de kruisdood van Jezus, die voor 
christenen de verlossing van het kwaad van de erfzonde mogelijk maakte. De 
verwerping van de cyclische geschiedtheorieën vloeit voort uit de verwerping van de 
opvatting dat de onsterfelijke ziel een eeuwige cirkelgang zou maken tussen geluk 
en ellende. Tussen vals geluk en ellende, zoals Augustinus schrijft, want geluk 
waarvan men weet dat het op zal houden, of ook waarvan men niet zeker weet of 
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het wel zal voortduren, is geen echt geluk (CCXII, 14 p.559). Hij hamert erop dat er 
voor de goede ziel een volstrekt nieuwe en onherhaalbare situatie ontstaat; het 
eeuwige geluk is geen terugkeer naar een vroegere toestand {CD XII,21 p.573). 
Datzelfde geldt voor de geschiedenis van de mensheid in haar geheel. Nadat in het 
Laatste Oordeel de zielen zijn gescheiden zal er nooit meer iets veranderen. De 
geschiedenis is een eenmalige gebeurtenis. Christus is maar éénmaal voor onze 
zonden gestorven ( CC XH.14 p.560). 

Niet alle mensen komen in de hemel. Sterker nog, het aantal heiligen is, zo weet 
Augustinus, al bij voorbaat door God bepaald. Als de mensen geen kwaad hadden 
bedreven zou hun geluk "zijn gebleven totdat krachtens de zegen, uitgesproken in 
de woorden 'Groeit en vermenigvuldigt u', het aantal der voorbestemde heiligen vol 
zou zijn gemaakt", en daarna zou hun het grotere, want gegarandeerde geluk van 
de goede engelen zijn gegeven (CCXIV, 10 p.643). Het zou dus druk zijn geworden 
in het paradijs, vol heiligen in de bloei van hun jeugd. Augustinus verzet zich met 
klem tegen de in zijn tijd aangehangen opvatting dat geslachtsgemeenschap tussen 
mensen in het paradijs ondenkbaar was, en dat de zondeval en de verdrijving uit het 
paradijs daarom noodzakelijk waren voor de vermenigvuldiging van de mensheid. 
We moeten liever aannemen "dat het vereiste aantal heiligen voor het volledige 
bevolken van die zalige stad er ook zou zijn gekomen als niemand had gezondigd, 
en wel een even groot aantal als nu door de genade van God uit de menigte der 
zondaars wordt bijeengebracht, gedurende heel de tijd dat de kinderen van deze 
wereld verwekken en verwekt worden" {CD XIV,23 p.662). Zonder zondeval 
zouden alle nakomelingen van Adam en Eva vanuit het aards paradijs rechtstreeks 
zijn doorgestroomd naar het hemels paradijs, maar toen hij eenmaal had 
plaatsgevonden moest de mensheid de lange omweg van de geschiedenis 
bewandelen om alsnog haar vastgestelde bijdrage aan de hemelbevolking te leveren. 
Het enorme verschil is dat het eeuwige geluk nu zou toevallen aan maar een klein 
deel van de tallozen die sinds Adam de aarde zouden bewonen. 

Zo ontstaat er binnen de aardse mensheid een onderscheid tussen de goeden en de 
slechten. De goeden zijn, in Augustinus' terminologie, bewoners van de hemelse 
stad of de stad van God, de slechten zijn bewoners van de aardse stad, ook de stad 
van de mensen of van Satan genoemd. Augustinus merkt op dat zijn hele betoog 
gaat over het onderscheid tussen deze twee steden, "enerzijds de hemelse, die op 
aarde als in den vreemde vertoeft, anderzijds de aardse, die de aardse vreugden 
najaagt of vasthoudt als waren er geen andere (CC XV, 15 p.701). Het begrip 'stad' 
of 'staat' {civitas), ofwel 'gemeenschap' {societas), moet daarbij in allegorische zin 
worden begrepen, namelijk als aanduiding van de twee soorten of klassen {genus) 
waarin het menselijk geslacht is verdeeld: degenen die leven volgens de normen van 
God, en degenen die leven volgens menselijke normen {CD XV, 1, p.673). Nog 
anders gezegd: degenen die willen leven volgens de (spirituele) geest en degenen die 
leven volgens het vlees {CD XIV, 1 p.623). In §5 hebben we al gezien dat het 
onderscheid tussen de twee steden samenvalt met het fundamentele onderscheid 
tussen liefde voor God en eigenliefde. 

De kern van de geschiedenis der mensheid wordt volgens Augustinus bepaald 
door de lotgevallen van de stad van God, die is "voorbestemd om met God in 
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eeuwigheid te heersen". Maar deze lotgevallen blijken onlosmakelijk verbonden te 
zijn met de historische ontwikkeling van aardse stad, die is voorbestemd "om met 
de duivel een eeuwige bestraffing te ondergaan" {CD XV, 1 p.673). De 
heilsgeschiedenis is volgens Augustinus steeds verweven met geschiedenis van het 
onheil. 

10. Kaïn en Abel 

De aardse stad werd gesticht door de "tot verachting van God gaande eigenliefde", 
de hemelse "door tot zelfverachting gaande liefde tot God" {CD XIV,28 p.670). 
Deze tegenstelling vond haar oorsprong niet bij de mensen. De voorgeschiedenis 
van de twee steden begon bij de val van Satan en zijn verwanten, waardoor de 
engelenschare werd gespleten in de gemeenschap van het Licht en de gemeenschap 
van de Duisternis (CDXI.33 p.538-9, XII, 1 p.541). Later ontfermden de engelen 
zich, naar gelang van hun geaardheid, over de twee klassen waarin het 
mensengeslacht verdeeld was geraakt {CD XIV,13 p.649). Maar wanneer vond die 
verdeling plaats? Augustinus kondigt aan dat hij de ontwikkeling van beide steden 
zal beschrijven vanaf het ogenblik dat het eerste paar zich begon voort te planten: 
Kaïn, hun eerste zoon, behoorde tot de stad van de mensen, de tweede zoon Abel 
tot de stad van God, zoals ook in elke mens het aardse en vleselijke het eerst komt, 
en pas daarna (eventueel) het spirituele (Ct>XV,l p.673-4). Dit onderscheid werd, 
zoals we in §6 hebben gezien, mogelijk door de bijzonder genade die God aan Abel 
verleende, ook al was die geboren uit dezelfde verdoemde kleiklomp als zijn broer. 
Beide steden beginnen pas na de geboorte van de eerste mensen die met de erfzonde 
zijn belast. 

Abel was dus, na de zondeval, de eerste vertegenwoordiger van de hemelse stad 
op aarde. Hij was "door genade voorbestemd, door genade uitverkoren, door 
genade vreemdeling hierbeneden, door genade burger daarboven" {CDXV,\ p.674). 
Kaïn was, zoals Augustinus expliciet vermeldt, de stichter {conditoi) van de aardse 
stad {CD XV,7 p.685). Hij is het prototype van de verstokte zondaar. Al vóór de 
broedermoord was hij slecht. Zijn door God geweigerde offer was al de daad van 
een geperverteerde wil. Hij wilde niet de wereld gebruiken om God te genieten, 
zoals goede mensen, maar juist andersom, zoals ook de latere slechteriken in de 
aardse stad, die menen "dat Hij zich laat kopen om hen te helpen, niet tot genezing 
maar tot bevrediging van hun verkeerde begeerten" {CD XV,7 p.682-3). God te 
minachten door hem voor het eigen karretje willen spannen, hem gebruiken voor 
het eigen geluk, is het toppunt van eigenliefde. 

God legt Kaïn nog uit dat hij zijn offer zal aanvaarden als hij zijn zondige 
begeerte overwint. Maar in plaats van te luisteren slaat Kaïn zijn broer dood, uit 
afgunst, omdat diens offer wèl was aanvaard, de "duivelse afgunst die de slechten 
de goeden toedragen en die geen andere reden heeft dan dat de goeden goed, de 
slechten slecht zijn" {CDXV,5 p.679). Het was dus ook de jaloezie op het geluk dat 
besloten ligt in goedheid. De moordenaar Kaïn is de geestverwant van Satan, die de 
eerste mensen verleidde uit afgunst op hun geluk, en zodoende hulp verleende bij 
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hun spirituele zelfmoord (CDXIV,U p.645, zie §4). 
Voor straf werd Kaïn, de landbouwer, door God van zijn akkerland verdreven. 

Maar zijn vlucht eindigde in een vestiging van nog veel blijvender aard. Hij was de 
stichter van de eerste stad, in letterlijke zin. Deze stad, genoemd naar zijn zoon 
Enoch, was "geen stad die vreemd was in deze wereld, maar een die haar rust vond 
in de tijdelijke vrede en het tijdelijk geluk van deze wereld" (CDXV,ll p.706). Abel 
stichtte géén stad; hij was immers bewoner van de stad van God, "die in deze 
wereld in den vreemde vertoeft" (CDXV,20 p.710, vgl. CDXV,l p.674). 

Augustinus grijpt de summiere vermelding van deze daad in Genesis dankbaar 
aan. Het is volgens hem geen toeval dat de broedermoord van Kaïn als een 
archetype (hij noemt het Griekse woord archetupos) later wordt weerspiegeld in de 
moord op Remus door zijn broer Romulus, de stichter van Rome, dat de hoofdstad 
zou worden van de aardse gemeenschap (CD XV,5 p.678). Maar er is een verschil. 
De moord van Romulus op Remus was het gevolg van een afgunstige strijd om de 
macht, omdat deze broers de roem van de stichting niet wilden delen. Kaïn werd 
weliswaar beheerst door heerszucht maar zijn broer Abel allerminst: de goedheid 
waarop zijn stad was gebaseerd wordt door deling niet verminderd maar moet juist 
worden gedeeld om ten volle te kunnen worden genoten (CDXV,5 p.679). 

Heerszucht is volgens Augustinus het bijzondere kenmerk van het hele Romeinse 
volk, maar zij kon pas het toppunt bereiken nadat het volk al door hebzucht en 
overdaad bedorven was geraakt; vanaf die tijd rustten de "hoogmoedige harten" niet 
voor ze de macht van een koning hadden bereikt.63 Het ging dus van kwaad tot 
erger: Rome werd pas goed verdorven na de val van Carthago, toen de zo strenge 
moraal door de toegenomen welvaart en veiligheid werd verzwakt.64 

De hebzucht, aangewakkerd door stedelijke welvaart, is dus de eigenlijke wortel 
van het kwaad. Plato had dat al verkondigd, maar Augustinus vindt deze opvatting 
ook bij Paulus, zijn favoriete christelijke auteur (1 Tim 6,6): "Als we eten en kleding 
hebben zijn wij daarmee tevreden. Want degenen die rijk willen worden vallen in de 
bekoring en in de valstrik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen 
in de ondergang en het verderf doen verzinken. Want de wortel van alle kwaad is de 
hebzucht" (CD 1,10 p.56). Volgens Augustinus betekent de naam 'Kaïn' ook zoiets 
als 'bezitsverwerving' (O?XV, 17 p.706).65 

Dat Augustinus Kaïn noemt als stichter van de 'stad van de mens' kan erop wijzen 
dat volgens hem het echte kwaad, zoals dat tot uiting komt in de onverzadelijke 
wereldse begeerten, pas begint met deze oudste zoon van Adam en Eva. Dezelfde 
gedachte vinden we later terug in een belangwekkend leerdicht van Machiavelli, 
waarin het Genesis-verhaal wordt verbonden met motieven uit de antieke 
mythologie. In het gezin van Adam en Eva was eerst alles pais en vree, lezen we 
daar, maar toen zond een duistere macht, vijand van de menselijke soort, vanuit de 
onmetelijke hemelsfeer twee furiën naar de aarde, "om ons de vrede te ontnemen en 
ons tot oorlog te drijven, teneinde ons van alle rust en al het geluk te beroven". Het 
waren Eerzucht en Hebzucht, naakt en verleidelijk, met in hun kielzog de overige 
ondeugden. De furiën droegen elk een bodemloze urn, als blijk van hun 
grenzenloze begeerte. Zij besmetten Kaïn met hun dodelijke gif en deden hem de 
arm opheffen tegen zijn broer Abel. Na deze moord waren Eendracht, Vrede en 
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Naastenliefde uit het huis verbannen. Het was voorgoed gedaan met de tevreden 
rust en de genoegens van de bewoners. En sindsdien is dit rampzalige zaad verder 
ontkiemd en hebben de oorzaken van het kwaad zich vermenigvuldigd. "O 
menselijke geest, onverzadelijk, hoogmoedig, bedriegelijk en onstandvastig, en 
bovenal kwaadaardig, onrechtvaardig, driftig en wreed!"66 

11. De gouden tijd na het paradijs 

In Voltaire's dialoog L'A,B,C merkt een van de gespreksgenoten op dat het hem 
redelijker voorkomt dat we zijn verdoemd wegens een broedermoord dan wegens 
een appel.67 De eigenlijke zondeval werd niet begaan door Adam en Eva, maar 
door hun eerstgeboren zoon. Het lijkt ongerijmd om die gedachte ook reeds aan 
Augustinus toe te schrijven. Als geen ander bejammert hij de rampzaligheid van de 
overtreding van het goddelijk verbod. Toch biedt zijn werk genoeg 
aanknopingspunten voor een meer relativerende kijk op die gebeurtenis. 

Het eerste punt is al dat Augustinus uitdrukkelijk Kaïn als stichter van de aardse 
stad aanwijst, en niet zijn ouders. Tot welke stad behoorden zij dan? Het ligt voor 
de hand te veronderstellen dat ze eerst, in het paradijs, tot de stad van God 
behoorden, en vervolgens, na de zondeval, gezamenlijk toetraden tot de stad van de 
mensen. Maar dat schrijft Augustinus nergens. Hij doet ook moeite om te laten zien 
dat de twee steden vanaf hun ontstaan onafgebroken bleven voortbestaan, in twee 
parallelle ketens van generaties.68 Als Adam en Eva na de zondeval tot de stad van 
de mensen hadden behoord zou de stad van God tijdelijk leeg zijn geweest en zou 
de parallellie verbroken zijn. Het lijkt of Adam en Eva na hun zondeval in een soort 
niemandsland verbleven. 

De vraag dringt zich op hoe de mensen eigenlijk leefden in de allereerste fase van 
de geschiedenis, tussen de verdrijving uit paradijs en de broedermoord. Augustinus 
zegt er nauwelijks iets over, en dat is begrijpelijk want ook de bijbel is op dit punt 
uiterst summier. Kennelijk gebeurde er in deze periode niets van belang. Of is dat 
maar schijn? 

Laten we eerst eens nader kijken naar de toestand in het paradijs. Het geluk van 
de mensen {félicitas hominum) ging er samen met het gemak van de 
omstandigheden {facilitas rerum) {CD XIV,26, p.668). Het klimaat was weldadig, 
zonder hitte of kou. Voor hun materiële welzijn hoefden Adam en Eva zich niet in 
te spannen. Zij liepen naakt rond en leden nooit gebrek; er was genoeg voedsel en 
drinken voorradig om te voorkomen dat ze honger en dorst zouden voelen, en de 
vruchten van de boom des levens vrijwaarden hen van ziekte, veroudering en dood, 
en evenmin was er gevaar van buitenaf {CD XIV,26 p.667). Al deze ideale 
omstandigheden maakten het hun mogelijk ongestoord van God te genieten. Als 
we Augustinus serieus nemen moeten we veronderstellen dat, als Adam en Eva de 
zaak niet verknoeid hadden, ook hun nazaten in dezelfde uitzonderlijke toestand 
zouden zijn gebleven. Ze zouden tot de laatste dag naakt in de tuin zijn blijven 
rondwandelen, plukkend van de bomen waarvan ze mochten eten. Ze zouden geen 
enkele behoefte hebben gevoeld om iets uit te vinden of te ontdekken, omdat er 
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geen gevaar of ramp was waartegen men zich moest zien te beschermen, geen ziekte 
die men te boven moest komen, geen behoefte die niet onmiddellijk, of na minimale 
inspanning, kon worden bevredigd. 

De verdrijving uit het paradijs maakte juist die intentiviteit noodzakelijk. De 
omstandigheden waren ongemakkelijk geworden: de mensen werden voortaan 
geplaagd door ontberingen en gevaren, ze moesten zwoegen voor hun dagelijks 
brood en hun leven beschermen tegen ziektes en gevaren van buitenaf. De 
"gebrekkige en broze sterfelijkheid van ons vlees" ontmoet in de wereld heel veel 
dingen "die haar slecht schikken en waar zij aanstoot aan neemt, zoals vuur, koude, 
een wild dier of iets anders van dien aard" {CD XI.22, p.521). God was nog zo 
goedig om, voor Adam en Eva vertrokken, hun de kleren aan te trekken die hij 
eigenhandig voor hen had genaaid van dierenhuiden, zoals boek Genesis meldt. 
Maar daarna moesten ze het zelf doen, niet geholpen door het instinct van de 
dieren, wier bewegingen rechtstreeks door God werden geleid. Tegen de tijd dat 
Kaïn en Abel volwassen waren had de prille mensheid zich kennelijk al heel wat 
kennis en kunde verworven: de eerste werd landbouwer, de tweede herder. Uit een 
plukkers- en raperscultuur was al een agrarische cultuur ontstaan. 

Zo bezien vond er in die schimmige periode juist een enorme verandering plaats: 
het fundament van de menselijke beschaving werd gelegd. En wel uit pure 
noodzaak. De mens werd alleen gedreven door de drijfveren die hij met de dieren 
gemeen heeft: de drang tot zelfbehoud en de drang tot voortplanting, die is gericht 
op het behoud van de soort. Adam en Eva hadden hun handen vol aan de 
dagelijkse zorg voor zichzelf en hun kinderen. Ze waren weliswaar als straf voor 
hun verlangen naar zelfstandigheid "aan zichzelf gegeven", zoals Augustinus het 
uitdrukt, maar dan nog niet in de negatieve betekenis van 'overgeleverd aan kwaad 
en ellende' die hij eraan geeft; veeleer werden ze, gewend aan de verzorging in het 
paradijs, gedwongen op eigen benen te leren staan.70 Ze zouden immers nog niet 
'slecht' of 'zondig' kunnen worden genoemd, op grond van Augustinus' eigen 
normen. Ze richtten hun aandacht weliswaar op de wereld, maar alleen om 
gehoorzaam de taken te vervullen die God hun als dierlijke wezens had opgelegd. 
Met 'afgekeerdheid van God' in zedelijke zin had hun leefwijze dus niets te maken. 
Ze werden nog gedreven door natuurlijke zelfliefde, niet door perverse eigenliefde. 
In die toestand was de wereld er nog louter voor het gebruik, niet voor het genot. 
Als ze genot vonden in wereldse dingen was dat het genot dat hoort bij de 
bevrediging van de natuurlijke behoeften. In de wereld zochten ze, met andere 
woorden, niet hun geluk, zoals Kaïn later zou doen. Voor zover ze zich 
bezighielden met de vervulling van hun natuurlijke taken hoorden de mensen noch 
tot de hemelse noch tot de aardse stad, maar tot het moreel neutrale rijk van de 
natuur, dat ze delen met de dieren. 

Maar als ze hun geluk nog niet in de wereld zochten, waar dan wel? Met het 
verlies van het paradijs waren zij immers wel hun geluk kwijtgeraakt, maar niet hun 
wil om gelukkig te zijn, zoals we in §5 hebben gezien. Blijkbaar waren ze al gelukkig 
voor zover dat mogelijk is op aarde, en wel omdat ze, ondanks de zondeval, nog op 
God gericht bleven. Zo erg ongerijmd is dat niet. Als Eva na de baring van haar 
eerste zoon zegt: "met Zijn hulp heb ik een man ter wereld gebracht" {Gen 4:1), dan 
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duidt dat toch op vroomheid. En haar beide zoons werden kennelijk in die 
vroomheid opgevoed, want ze brachten offers aan God, zij het niet beiden met de 
juiste bedoeling. 

Dit beeld van het leven van het eerste mensengezin wordt bevestigd door 
Machiavelli, in de eerste regels van zijn al genoemde leerdicht. Nadat Adam en Eva 
uit het Paradijs waren verdreven leefden ze tevreden onder een nederig dak, samen 
met hun zonen. Zonder morren verdroegen ze hun arbeid. Ze wisten niet wat 
armoede of rijkdom was, kenden geen standsverschil en waren onafhankelijk van de 
grillen der Fortuin. In hun onderkomen heersten vrede en naastenliefde. De periode 
van Adam en Eva is, kortom, in menig opzicht nog een voortzetting van het leven 
in het paradijs. 

Machiavelli's beschrijving verraadt de invloed van de antieke traditie van de 
Gouden Tijd, de periode waarin de mensen nog niet in staatsverband hoefde te 
leven, omdat ze zich nog niet hoefden te beschermen tegen de kwalijke gevolgen 
van hun eigenliefde. Van hebzucht, eerzucht of heerszucht was nog geen sprake. De 
Gouden Tijd was de tijd van de familie-samenleving, de elementaire 
samenlevingsvorm die nodig is voor het behoud van de soort. Die gedachte was ook 
Augustinus niet vreemd. Hij verwijst met instemming naar de door eerdere filosofen 
gemaakte indeling van de samenleving in drie niveau's: het familiale huishouden, de 
stad en de wereld {CDXIX,7 p.951). Hun opvatting dat aan deze driedeling tevens 
een onderscheid in historische stadia beantwoordt zag hij duidelijk bevestigd in de 
bijbel. Na de familie-samenleving van Adam en Eva komt de stedelijke samenleving 
van Kaïn, en weer later, na de zondvloed, verspreiden de volkeren zich over de hele 
wereld. 

Volgens Augustinus was de familiesamenleving het ideaal dat God bij de 
schepping voor ogen stond, en was zij in die zin natuurlijk. Hij hecht bijzondere 
waarde aan het bijbelse gegeven dat God bij de schepping van de mens niet een 
groot aantal individuen tegelijk schiep, dus meteen als soort, zoals bij de dieren, 
maar met één enkel individu begon (Eva werd immers uit Adams rib gemaakt). 
Daarmee bedoelde God niet dat de mens alleen zou moeten leven (zoals solitair 
levende arenden of leeuwen), integendeel, "op die manier moest hem de eenheid 
van die gemeenschap en de band van haar eendracht nadrukkelijker worden 
voorgehouden: de mensen waren dan immers niet alleen met elkaar verbonden 
door de gelijkheid van hun natuur, maar tevens door de genegenheid die hun 
verwantschap meebracht" {CD XII.22 p.576). De mensheid was bedoeld als één 
grote familie. Zonder zondeval zou zij dat ook zijn gebleven, maar nu verkeerde de 
harmonie in haar tegendeel: zelfs leeuwen en draken hebben "onder elkaar nooit 
oorlogen gevoerd zoals de mensen" (ib.). De splijting van de eenheid, begonnen met 
Kaïns eigenliefde, nam in latere tijden alleen maar toe: "In de gemeenschap van de 
stervelingen die over de aarde verspreid is en ondanks haar nog zo uiteenlopende 
woonplaatsen toch door de band van één en dezelfde natuur wordt bijeengehouden, 
streven allen hun eigen voordeel en hun eigen begeerten na, maar doordat het 
nagestreefde ofwel niemand of niet allen voldoet (omdat het niet hetzelfde is), raakt 
die gemeenschap voortdurend weer onderling verdeeld, waarbij dan het sterkste 
deel het andere gaat onderdrukken" {CD XVIII.2 p.848). Zo ontstaat dan de 

144 



voortdurende machtsstrijd die kenmerkend is voor de aardse stad en in Rome een 
hoogtepunt bereikt. En dat terwijl God helemaal niet bedoelde dat de ene mens 
over de andere zou heersen: de eerste rechtvaardigen waren (zoals past bij de 
gedachte van de samenleving als één grote familie) eerder aangesteld als herders 
over hun kudde dan als koningen over mensen: "God wilde ook daarmee te 
verstaan geven wat de orde van de schepselen vraagt en wat het verdiend gevolg 
van de zonden teweegbrengt" {CDXIX, 15, p.966). 

Omdat Augustinus de ernst van de zondeval zo beklemtoonde kon hij de 
eerstvolgende periode moeilijk als 'Gouden Tijd' betitelen. Maar we hebben 
aanwijzingen gevonden dat ook volgens hem de verdrijving uit het paradijs op 
zichzelf nog niet zo'n strafwas, en dat het leven vlak daarna zo slecht nog niet was. 
Het leven behield nog iets paradijselijks, totdat Kaïn zijn misdaad beging. In plaats 
van een alles-vernietigende catastrofe was er veeleer sprake van een historische 
ontwikkeling, van een geleidelijke groei van het kwaad en van het ongeluk, van een 
geleidelijke verdringing van het natuurlijke door het onnatuurlijke, van een 
geleidelijke teloorgang van de oorspronkelijke vrede, zoals ook de stad door 
bevolkingsgroei geleidelijk ontstond uit de familiesamenleving.71 En zo staat 
Augustinus niet zo ver af van de decadentie-gedachte van de 'heidense' 
geschiedfilosofie, waarmee hij maar al te vertrouwd was. 

12. De noodzaak van de zondeval 

Zelfs als Augustinus zou toegeven dat de gevolgen van de verdrijving uit het 
paradijs aanvankelijk nog wel meevielen, dan zou hij toch staande houden dat het 
in het paradijs nog oneindig veel aangenamer was en dat de mens daar beter voor 
altijd had kunnen blijven. De zondeval was volgens hem alleen iets negatiefs, een 
afvalligheid of deficiëntie, een loslaten van de hechting aan God, dus een verlies 
van het geluk. De gedachte dat de mens ook iets zou kunnen winnen bij de 
zondeval was hem vreemd. Of toch niet helemaal? 

Volgens latere filosofen is het zondevalverhaal niets anders dan het mythologische 
relaas van de overgang van het dierlijke naar het menselijke stadium. Het paradijs is 
een park waar alleen de dieren en niet de mensen kunnen blijven, schrijft Hegel, en 
hij noemt de zondeval de "eeuwige mythe van de mens waardoor hij juist mens 
wordt". En Kant beschouwt het eten van de verboden vrucht als de eerste, 
voorzichtige breuk met het dierlijke instinct, als de oermanifestatie van de 
menselijke keuzevrijheid {MAM p.52). Van een dergelijke interpretatie kan bij 
Augustinus uiteraard geen sprake zijn. Als hij het met Kant en Hegel eens zou zijn 
dat de mensen in het paradijs nog geen 'mensen' konden worden genoemd, zou hij 
ze eerder als een soort engelen dan als dieren hebben beschouwd. Ze hadden dan 
wel dierlijke lichamen, maar het waren lichamen zonder seksuele aandrang73 en 
zonder enige pijn, afgezien van de milde gevoelens van honger of dorst, die 
onmiddellijk konden worden bevredigd. Ze hoefden hun lijf niet te beschermen 
tegen kou, vuur of wilde dieren - al dergelijke kwaden waren hun onbekend. 

Het opvallende is echter dat volgens Augustinus al die kwaden door God op 
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zichzelf met kwaad zijn bedoeld. De schepping bevat immers niets dan goeds 
Vanuit het beschouwelijk perspectief heeft alles zijn eigen waarde binnen de 
scheppingsorde, en draagt het bij tot de schoonheid van het geheel. 'Slecht' is een 
dmg alleen in betrekkelijke zin, vanuit het utüistische perspectief van de mens Maar 
ook dan nog blijkt dat zogenaamde kwaden als vuur, kou of wüde dieren ook nuttig 
voor ons kunnen zijn, als we er maar een "gepast en verstandig gebruik van maken" 
(zoals omgekeerd 'goede' dingen, zoals voedsel en drank, bij ongepast en 
onverstandig gebruik kwaden kunnen worden). Zo kunnen zelfs dodelijke vergiften 
heilzame geneesmiddelen worden. "De goddelijke voorzienigheid vermaant ons 
daarmee geen dingen op een onwijze manier af te keuren, maar zorgvuldig naar 
hun nut te zoeken en ingeval ons verstand - of onze zwakheid - tekortschiet, maar 
aan te nemen dat dit nut op dezelfde manier verborgen is als bepaalde dingen het 
waren die wij maar met moeite hebben kunnen achterhalen" (CDXL22 p 521) 

Deze passage is belangrijk omdat zij suggereert dat het Gods bedoelingvtas dat de 
mensen, eenmaal buiten het paradijs, al zijn vindingrijkheid en vernuft zou 
aanwenden om te ontdekken wat hij aan nuttige zaken in de aarde had verborgen 
zodat ze ook het schijnbare 'kwaad' in de geschapen natuur ten goede zouden keren' 
De verdrijving uit het paradijs gaf de mens, die daarbinnen maar een uiterst 
oppervlakkige interesse voor de materiële schepping had getoond, de gelegenheid 
zich daar door onderzoek en experiment in te verdiepen, en zodoende een tot dan 
toe nauwelijks gebruikte kant van zijn rede te ontwikkelen: zijn 'productieve' rede 
(om Aristoteles' term te gebruiken), gericht op maken en voortbrengen. Soms wordt 
Augustmus daar welhaast lyrisch over. Naast de vaardigheden waardoor men een 
goed leven leidt, schrijft hij, bestaan er "nog zoveel belangrijke vaardigheden, die 
door het menselijk vernuft zijn uitvonden en in praktijk gebracht, deels om in 
noodzakelijke behoeften te voorzien, deels om genoegen te verschaffen. En geeft 
soms die machtige redelijke geest, tot in de overbodige, ja zelfs gevaarlijke en 
verderfelijke dingen die hij nastreeft, op die manier geen getuigenis van het vele 
goede dat hij in zijn natuur bezit en waardoor hij dat alles heeft kunnen uitvinden of 
aanleren of in de praktijk heeft kunnen brengen? Wat heeft de menselijke 
bedrijvigheid geen wonderlijke, verbazingwekkende dingen bereikt op het punt van 
kleding en van bouwwerken!" {CD XXII,24 p.1180). Ook taal, kunsten en 
wetenschappen en wijsbegeerte roemt Augustinus nog als voortbrengselen van het 
menselijk vernuft. 

Het onderscheid tussen 'genieten' en 'gebruiken' blijft ook hier nog van kracht De 
beschaving is slecht voor zover zij is gericht op het produceren van middelen voor 
werelds geluk. Zij is dus niet zondig voor zover zij is gericht op levensbehoud en 
behoud van de soort. Zolang zij daartoe beperkt blijft is zij volgens Augustinus 
kennelijk mherent aan het leven van de mens, het leven buiten het paradijs althans 
Primitivisme is hem vreemd. Maar het onderscheid tussen nodig en overbodig, goed 
of slecht, is vaak moeilijk te maken, zoals we in §7 hebben gezien. De christen blijft 
heen en weer geslingerd worden tussen het gevaar van het genot en de ervaring van 
de heüzame werking (Ow/X,xxxiii/50). Het gaat hier in feite om het schier 
onoplosbare probleem waar ook de beschavingscritici van de Oudheid al mee 
worstelden, namelijk het onderscheid tussen noodzaak en luxe.74 
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Kennelijk had God bij de schepping de mens al de kiem gegeven waaruit de 
genoemde vaardigheden van de rede konden worden ontwikkeld. De rede is, zoals 
Plato en Aristoteles al hadden opgemerkt, nu eenmaal in het algemeen een 
vermogen dat niet kant-en-klaar is geven; ook volgens Augustinus verkeren bij het 
wiegekind rede en verstand nog in een soort slaap "zodat het lijkt alsof ze er niet 
zijn; met het vorderen van de leeftijd moeten ze dan ontwaken en zich ontwikkelen" 
(CDXXII,24 p.1180). Als de mens in het paradijs was gebleven zou die kiem echter 
nooit ontkiemd zijn en doelloos zijn gebleven. Maar doelloosheid strookt niet met 
Augustinus' opvatting dat in Gods schepping alles doelmatig is. We zouden zelfs 
kunnen zeggen dat de rede door een permanent verblijf in het paradijs zou zijn 
belemmerd in haar natuurlijke drang tot ontwikkeling. Hoe zit het met de morele 
vaardigheid van de rede, het onderscheid tussen goed en kwaad? Augustinus wil 
ons doen geloven dat de mens volledig vrij was om al of niet te zondigen. Hij 
schrijft herhaaldelijk dat God het de eerste mens geenszins moeilijk had gemaakt: 
zij hoefden zich maar aan één gebod te houden, dat door zijn beknoptheid 
makkelijk was te onthouden en dat ook heel makkelijk na te leven. Er was dus 
eigenlijk geen reden waarom de mensen juist van die ene verboden vrucht zouden 
eten, temeer daar er in het paradijs een "overvloed aan andere spijzen voorhanden 
was" (CDXP/, 12 p.647). Maar was het wel zo makkelijk? 

Het paradijs was door God als leerschool bedoeld, niet als een permanent verblijf. 
De mens genoot alleen een voorwaardelijk geluk, het ware geluk moest hij nog 
verdienen. Maar hoe? De mens beschikte weliswaar, evenals de engelen, over een 
"verstand dat het bovenzinnelijk licht kan bevatten, waardoor het rechtvaardige van 
het onrechtvaardige wordt onderscheiden" (CD XII,3 p.545). Maar als dat verstand 
hem meteen kant-en-klaar was gegeven zou de hele beproeving overbodig zijn 
geweest. Dan zou hij immers altijd al hebben ingezien dat het voor zijn geluk beter 
was God te blijven aanhangen. Alleen door een gebrek van zijn morele verstand, 
door een dwaling, kon de mens zondigen. En dat gebrek moet hierin hebben 
bestaan dat hij het verschil tussen rechtvaardig en onrechtvaardig, goed en kwaad 
nog niet kende. Hij had wel kennis gemaakt met het goede, maar kon nog niet 
weten wat het J'S, zolang hij het niet kon vergelijken met het kwaad. De boom 
waarvan hij niet mocht eten was juist de boom van de kennis van goed en kwaad 
(CD XIV.17, p.655; Gen 3:22). Augustinus maakt zelf duidelijk dat de mensen, 
evenals de engelen, pas nâ hun val konden leren wat het verschil was tussen 
gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Na het eten van de verboden vrucht 
werden hun 'de ogen geopend', zo verklaart hij deze woorden uit Genesis, "om te 
onderscheiden tussen het goede dat ze verloren hadden en het kwaad waarin ze 
waren gevallen" (CCXIV,17 p.655). Pas door de ervaring die volgde op de val heeft 
God de redelijke schepselen, zowel engelen als mensen, het verschil laten zien 
tussen hun eigen verwaandheid en hun goddelijke bescherming (CDXW,27 p.670). 

Zonder de zondeval had God met andere woorden het verschil tussen goed en 
kwaad nooit duidelijk kunnen maken. Hij had het de mensen misschien kunnen 
vertellen, maar dan was het bij woorden gebleven en hadden ze in feite nog niets 
geleerd. Niets is zo leerzaam als een vervelende ervaring. Alleen door schade en 
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schande wordt men wijs. Pas door het paradijselijk geluk te verliezen begreep de 
mens werkelijk wat het betekende om zijn eigen weg te volgen, en daardoor ook 
wat het betekent om Gods wil te volgen. 

Maar mogen we ook zeggen dat God bedoelde dat de mens dit onderscheid zou 
weten, en zodoende zijn onschuld verloor? Voor een bevestigend antwoord kunnen 
we hier hetzelfde argument aandragen als daarnet: toen de mens werd geschapen 
was zijn morele rede alleen nog in de kiem aanwezig, en het is onverenigbaar met 
Augustmus' idee van de schepping dat die kiem voor altijd verborgen zou blijven 
De zondeval was de voltooiing van een geleidelijk proces. Dat bevestigt Augustinus 
met zijn opmerkelijke gedachte van de 'heimelijke zondeval' die, als een 
ontkiemende hoogmoed, aan de openlijke zondeval voorafging: "Overigens zijn zij 
wel in het verborgene begonnen met slecht te zijn; pas daardoor konden zij 
vervolgens tot openlijke ongehoorzaamheid vervallen. Zij hadden tot een slechte 
daad namelijk niet kunnen komen zonder dat er een slechte wil aan was 
voorafgegaan. En wat anders dan de hoogmoed heeft het begin kunnen zijn van de 
slechte7wil? 'Het begin van alle zonde is immers de hoogmoed'" {CD XIV 13 
p.647). Deze "verborgen val wordt echter nog niet als een val beschouwd"; "een 
val wordt echter door iedereen gezien, wanneer er duidelijk en onbetwijfelbaâr een 
gebod wordt overtreden" {CD XIV, 13 p.650).76 Maar waar ligt dan het begin? Ook 
aan de "verborgen val" moet weer een nog verborgener val vooraf zijn gegaan, en zo 
maar door. De kiem van de hoogmoed lijkt al bij de schepping te zijn meegegeven. 

De mens werd door zijn val ook niet meteen door en door slecht. Dat gold wel 
voor de gevallen engelen, die geen herkansing kregen. Zij werden - als kant-en-klare 
intelligenties - kennelijk verondersteld meteen bij hun schepping al een helder 
mzicht te hebben gehad in goed en kwaad. De mens kreeg zo'n inzicht pas door zijn 
val. God merkte zelf op: "Zie, door de kennis van goed en kwaad is de mens 
geworden als een van ons" {Gen 3:22). 

Volgens de bijbel waren Adam en Eva na hun zondeval allesbehalve goddeloos 
geworden. Maar hun vroomheid was van aard veranderd: ze onderwierpen zich nu 
aan Gods leiding uit overtuiging, niet omdat ze niet beter wisten. Pas buiten het 
paradijs werden ze werkelijk religieus. Dat is ook de strekking van latere 
interpretaties van het zondevalverhaal, zoals Mütons Paradise lost, waarin Adam 
dankbaar laat weten dat hij van het gebeurde veel heeft geleerd en dat het 
dwaasheid van hem was naar méér te verlangen dan voor de mens is weggelegd.77 

De kennis van goed en kwaad is de grondslag van de morele vrijheid. Augustinus 
schrijft dat de mens vóór de zondeval naar vrijheid was gaan verlangen (COXIV,xv 
p.651). Zelf bedoelt hij daarmee de vrijheid om de eigen wil te volgen, maar 
misschien gaat het veeleer om de vrijheid die daar noodzakelijkerwijs door'wordt 
verondersteld, namelijk de vrijheid van de mens om zelf te kiezen welke wü hij 
wenst te volgen, die van God of van hemzelf. In het paradijs, schrijft Augustinus 
wilde de mens "nog niet wat hij niet kon en kon hij dientengevolge alles wat hij 
wilde" {CD XIV, 15 p.652). Maar hetzelfde zou je ook van de dieren kunnen 
zeggen. Als de mens alleen maar aan God was blijven hangen en nooit op de 
gedachte was gekomen dat hij ook iets anders zou kunnen proberen was hij, hoe 
engelachtig ook, in wezen niet vrijer geweest dan de dieren, die ook er ook'geen 
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idee van hebben dat ze op een andere manier zouden kunnen leven. Met de lof van 
zulke wezens zou God vermoedelijk toch minder blij zijn geweest dan met dan met 
de lof van mensen die weten dat hij als enige hen goed en gelukkig kan maken, 
doordat ze het ook een keer zonder hem hebben geprobeerd. 

Ondanks dit alles blijft Augustinus volhouden dat de mens in het paradijs hadden 
kunnen blijven als hij had gewild. Toch moet hij, op grond van zijn inzicht in de 
goddelijke almacht en alwetendheid, ook zelf tot de bevinding komen dat God zelf 
wilde dat de zondeval zou plaatsvinden, al probeert hij deze bevinding nog af te 
zwakken: "Waarom zou dus God, die immers niet onbekend was met de komende 
val van de mens, niet hebben toegelaten dat hij door de boosaardigheid van de 
afgunstige engel bekoord werd [...]?" (CDXIV.27, p.670). Wat houdt dat 'toelaten' 
(sinere) in? Een passief gedoogbeleid past niet bij een God wiens voorzien 
samenvalt met zijn voorzienigheid: al wat er gebeurt laat hij niet zozeer toe maar 
heeft hij zelf ook gewild, zoals later Calvijn zal beklemtonen.78 Toen God de 
mensen schiep voorzag hij al dat ze zouden zondigen, en die voorkennis moet er 
wel op neerkomen dat hij ook wilde dat ze zouden zondigen, om de reeds 
genoemde reden dat hij hun een lesje wilde leren: "Waarom zou God dus niet 
degenen geschapen hebben van wie Hij vooruit wist dat ze zouden zondigen? In 
hen en door hen kon Hij immers evenzeer laten zien wat hun schuld verdiende als 
wat door zijn genade werd geschonken" (CDXIV,26 p.669). 

13. De noodzaak van het kwaad 

De zondeval zelf was nog niet het kwaad, maar veeleer de voorwaarde voor de 
mogelijkheid kwaad te doen. Niet Adam of Eva maar hun zoon Kaïn was de eerste 
echte slechterik, omdat hij door de ervaring van zijn ouders heel goed kon weten 
wat het verschil tussen goed en kwaad was, en daar zelf door God ook nog eens op 
wordt gewezen (Gen 4:6,7). Kaïns daad was pas het echte kwaad, de daad van zijn 
ouders hoort tot het domein van het 'voor-kwaad', zoals Martin Buber zegt.79 Dan 
dient de volgende vraag zich aan: als de zondeval door God gewild was, geldt dat 
dan ook voor de 'tweede' zondeval, de daad van Kaïn, waarvan de gevolgen veel 
verschrikkelijker waren? Uiteraard, moet het antwoord luiden. Want als er niets 
buiten Gods wil om gebeurt, dan ook dit niet. 

Augustinus' filosofie krijgt hier, wellicht zijns ondanks, het karakter van een 
theodicee. God is niet alleen een schepper, die daarna alles op zijn beloop heeft 
gelaten, maar ook Voorzienigheid. Daarom moeten we alles zien in het licht van 
Gods bestier, van het plan waarin hij de wereldorde voor eeuwig vastlegde. Door 
niets kan dit plan worden verstoord, ook niet door de mens met zijn zonde, "alsof 
hij God zou hebben gedwongen te veranderen wat Hij had vastgesteld" (CCXIV, 11 
p.643). Maar dat kan alleen betekenen dat het morele kwaad ook deel uitmaakt 
van de wereldorde, die immers alles omvat. God had daarvoor twee (onderling 
samenhangende) redenen, als we tenminste afgaan op wat Augustinus schrijft: 
"God zou namelijk niet alleen geen engel, maar zelfs geen mens hebben geschapen 
van wie Hij tevoren had geweten dat hij slecht zou worden, als Hij niet tevens had 
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geweten tot welk nut van de goeden Hij hem zou laten dienen en aldus dat heerlijke 
gedicht, dat de orde der eeuwen is, ook nog met zoiets als antitheses zou verfraaien. 
Onder de stijlfiguren zijn de zogenaamde antithesen namelijk wel de bekoorlijkste" 
(CDXI,18p.517). 

De ene reden, in dit citaat het laatst genoemd, is dat het zedelijke kwaad bijdraagt 
tot de schoonheid van de schepping, zoals ook het natuurlijke kwaad, dat besloten 
ligt in de vergankelijkheid van lichamelijke individuen, daartoe bijdraagt (vgl. CD 
XII.4 p.545-6). God is hier de scheppende kunstenaar, door wie "ook de schoonheid 
van het wereldverloop [wordt] opgebouwd uit een contrast van tegendelen, in een 
soort welsprekendheid die niet met woorden maar met dingen werkt" (CD XI, 18 
p.517). Hier wordt de noodzaak van de zondeval nog eens vanuit het esthetische 
perspectief bevestigd: de luister van het goede kan alleen tot zijn recht komen door 
het contrast met het kwaad, zoals Augustinus illustreert met een passage uit 
Ecdesiastïcus81 En dat verschil wilde God nu juist aan de mens duidelijk maken. 
Elders vergelijkt Augustinus de goddelijke orde met een schilderij dat als geheel van 
grote schoonheid is, ondanks - of misschien veeleer dank zij - de zwarte plekken van 
de zondaars, die op zichzelf lelijk zijn (CDXl,23, p.523-4). 

De tweede reden, namelijk dat de slechte mensen tot nut van de goede mensen 
strekken of, in het algemeen, dat het kwaad een middel is om het goede te bereiken, 
raakt het hart van Augustinus' geschiedopvatting, die we tevens als Gods eigen 
geschiedopvatting kunnen beschouwen, aangezien Augustinus niets anders tracht te 
doen dan het goddelijk plan te doorgronden. Welnu, daarin blijkt Satan een 
onmisbare rol te spelen. God was er geheel en al zeker van dat de mens door de 
duivel zou worden overwonnen, maar hij voorzag evenzeer "dat door het zaad van 
die mens, met de hulp van zijn goddelijke genade, diezelfde duivel tot grotere glorie 
der heiligen zou worden overwonnen" (CDXW,27 p.670). Bij de schepping van de 
engel die Satan zou gaan heten voorzag God niet alleen hoe slecht hij zou worden 
maar ook "hoeveel goed Hij uit zijn slechtheid zou gaan trekken"; door zijn 
voorkennis bereidde Hij de wijze voor "waarop Hij hem zou gebruiken, ook nadat 
hij slecht was geworden" (CÜXL17 p.516). De duivel wordt door God derhalve 
gebruikt, zoals God in feite alles gebruikt als onderdeel van zijn grote plan. Wat de 
mens in zijn aardse leven doet met het natuurlijke kwaad doet God, op een hoger 
plan, met het zedelijke kwaad, in de eerste plaats dat van Satan: hij gebruikt het ten 
goede.82 

Vanuit deze invalshoek kunnen we nu ook de historische noodzaak van Kaïn 
begrijpen. Adam en Eva hadden geroken aan het kwaad, maar nog niet het echte, 
bewuste kwaad bedreven. Na zijn optreden als verleider had de duivel een tijdlang 
niets omhanden. Aan de mensen in het eerste stadium van de geschiedenis, de 
'Gouden Eeuw', viel voor hem geen eer te behalen. Zij waren veel te druk bezig met 
de vervulling van hun natuurlijke taken en met de rituelen die van hun vroomheid 
moesten getuigen. Pas in Kaïn waren kwade wil en eigenliefde tot wasdom 
gekomen - dat Augustinus hem als de stichter van de Aardse Stad beschouwt, 
betekent ook dat hij hem de eigenliefde toekent die het wezenskenmerk van die stad 
is. Het onderscheid tussen de godlievende (filotheos) Abel en de door eigenliefde 
beheerste (filautos) Kaïn was al te vinden bij Philo van Alexandrie.83 
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Pas bij Kaïn was pas sprake van een werkelijke consensus tussen mens en duivel -
de broedermoord was de eerste duivelse daad. Sindsdien kreeg de duivel het pas 
druk, wat niet anders betekent dan dat de mens het druk kreeg met de bevrediging 
van zijn verlangen naar werelds geluk. Zonder Kaïn zou de mensheid nooit echt 
slecht zijn geworden, en zou het door God beoogde contrast tussen goed en kwaad 
louter een kwestie van 'theoretisch' inzicht zijn gebleven, zoals bij Adam en Eva. 
Maar het moest een werkelijk contrast worden, en dat kon alleen door de 
beschaving een nieuwe impuls te geven: door een stad te stichten, als broeinest van 
het kwaad, van genotzucht, hebzucht, eerzucht en heerszucht. Zonder de ervaring 
van het stadsleven met al zijn pracht en vuiligheid, had Plato al opgemerkt, kunnen 
mensen niet het summum van slechtheid bereiken, maar evenmin het summum van 
deugdzaamheid {Nom 678b, zie hoofdstuk 2 §10). Naarmate het kwaad groeit, 
groeien ook goedheid en deugdzaamheid. 

Met de verdrijving van de mens uit het paradijs was er nog lang niet genoeg 
veranderd. Adam en Eva werkten misschien wel hard, maar ze waren nog lui in de 
zin dat ze nog niet hun geluk beproefden in de wereld, zoals dieren lui en tevreden 
zijn zodra hun natuurlijke behoeften zijn bevredigd. Juist die luiheid en 
tevredenheid moesten worden overwonnen om de mensen goed slecht te maken. In 
Goethe's Faust zal Mephistofeles, de duivel, door God de taak toebedeeld krijgen 
de mensen tot daden te prikkelen, om hen te verhinderen in een gezapige rust te 
vervallen.84 Het 'heerlijke gedicht' dat de orde der eeuwen volgens Augustinus is zou 
anders al te eentonig zijn geworden. De aardse stad, gesticht door Kaïn, vervult 
dus haar rol in het goddelijk plan. Door de slechtheid van haar bewoners komt de 
goedheid van de bewoners van de hemelse stad des te beter uit. Maar bovendien 
zijn beide steden in de praktijk van de geschiedenis verweven. Zoals de ziel tijdens 
het aardse leven gevangen is in het lichaam, zo brengt de hemelse stad "in de aardse 
stad haar leven in den vreemde als dat van een gevangene" door {CD XIX,17 
p.969). Hoe slecht en zelfzuchtig de bewoners van de aardse stad ook zijn, we 
moeten niet vergeten dat deze stad, zoals alles in de wereld, uit is op een innerlijke 
toestand van vrede en rust, door middel van een "eendracht waarin haar burgers 
bevelen geven en gehoorzamen", een eendracht die ertoe beperkt blijft "dat die 
burgers over de goederen die met het sterfelijk leven te maken hebben een zekere 
overeenstemming in menselijk willen vertonen" (CDXIX,17 p.968). Het gaat met 
andere woorden ook hier om een vorm van zelfbehoud door streven naar rust; de 
binnenlandse vrede is een voorwaarde voor de veiligheid en de welvaart van de 
burgers. Welnu, zolang de hemelse stad op aardse vertoeft is zij "genoodzaakt van 
die aardse vrede gebruik te maken, totdat die sterfelijkheid waarin deze vorm van 
vrede onmisbaar is, voorbij zal zijn" {CDXIX, 17 p.969). Ook in deze zin wordt het 
kwade gebruikt als een middel om het goede te bereiken. 

God betoont zich zodoende (wellicht dank zij zijn onfeilbare voorkennis) een 
aanhanger van de dialectische benadering van de geschiedenis, zoals die later door 
Kant en Hegel zou worden ontwikkeld. Vanuit een toestand van naïeve en in die 
zin natuurlijke goedheid wordt door middel - of 'bemiddeling' - van het kwaad een 
toestand van ware goedheid bereikt, op het hogere plan van de rede. Maar steeds 
tracht Augustinus de indruk te wekken dat de geschiedenis ook anders had kunnen 
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lopen dan volgens dit fraaie stramien. Dat is begrijpelijk, want anders zou de hele 
gedachte van vrije wil, die ten grondslag ligt aan het begrip 'zonde', worden 
weerlegd, en zou het morele kwaad in feite dezelfde status krijgen als het 
natuurlijke. God dwong niemand tot zondigen, beklemtoont Augustinus. Hij had 
dat best gekund, en hij had er ook voor kunnen zorgen dat noch de engel noch 
mens waren gevallen. "Hij heeft er echter de voorkeur aan gegeven dit niet aan hun 
macht te onttrekken en aldus te laten zien hoeveel kwaad hun hoogmoed en 
hoeveel goed zijn genade teweeg kon brengen" (CDXN,27 p.670). 

Zo houdt Augustinus steeds de mogelijkheid open dat er een andere wereld zou 
kunnen hebben bestaan, als engelen en mensen maar gehoorzaam waren gebleven: 
"Wanneer er in die wereld niemand had gezondigd, dan was zij alleen met goede 
wezens gesierd en vervuld geweest' (CD XI,23 p.523). Het zou een paradijselijke 
wereld geweest zijn, maar zonder enige spanning, zonder het contrast dat een 
kunstwerk nu juist zijn schoonheid verleent. Indien Nietzsche gelijk heeft met zijn 
veronderstelling dat God de mens schiep omdat hij zich in het paradijs verveelde 5, 
dan zou God zich ongetwijfeld grondig zijn blijven vervelen als dit scenario 
werkelijkheid was geworden. Maar ook zonder dit argument is wel duidelijk dat 
Augustinus' idee van goddelijke voorzienigheid niet te rijmen is met de 
mogelijkheid dat God zou zijn uitgegaan van twee scenario's, en het aan engel en 
mens zou hebben overgelaten tussen beide te kiezen.86 

Indien we aannemen dat Gods plan werkelijk in elkaar steekt zoals hierboven 
beschreven mogen we hem toch wel van een niet geringe hardvochtigheid 
beschuldigen. De lezer herinnere zich het doel van het hele wereldgebeuren: God 
wilde er hoe dan ook voor zorgen dat hij aan het einde ter tijden gezelschap kreeg 
van een vastgesteld aantal mensenzielen. Hij is "volstrekt niet verlegen geweest om 
een plan waardoor Hij het vaststaande, in zijn wijsheid voorbestemde aantal 
burgers van zijn stad vol kon maken, zelfs uit het veroordeelde geslacht der 
mensen" (CD XIV,27 p.669). Dat hebben we gezien. Vervelend is alleen dat in het 
hiernamaals de 'glorie der heiligen' voor eeuwig gecontrasteerd zal blijven met de 
ellende van degenen die de aardse stad bewoonden. Volgens Augustinus is dat ook 
het verdiende loon voor de slechtheid van degenen die tot deze stad behoren. De 
door sommigen geuite hoop dat de ellende van de tot de hel veroordeelden maar 
tijdelijk zal zijn komt voort uit misplaatst medelijden.87 Maar getuigt het hemelse 
toelatingsbeleid, met zijn onaantastbare numerus fixus, niet zelf van gebrek aan 
mededogen, zeker als we Augustinus' opmerking in acht nemen dat God de keuze 
van de gelukkigen niet bepaalde door verdiensten maar door genade (CD XIV,27 
p.669)? En op de toewijzing van die genade valt voor het gewone mensenverstand 
geen peil te trekken, maakt Augustinus duidelijk, wederom met een beroep op 
Paulus: God scheidt de vaten der gramschap van de vaten der barmhartigheid 
"volgens een diep verborgen, maar wel rechtvaardig beleid, dat Hij alleen kent" (CD 
XV,6 p.681).88 Zijn al die verdoemden voor Augustinus wel méér dan de 'afvalhoop' 
van de mensheid, om een term van Nietzsche te gebruiken?89 Zijn ze méér dan de 
enorme hoeveelheid ruw materiaal dat nu eenmaal nodig is om een paar diamantjes 
te winnen? Is Augustinus' heilsgeschiedenis niet veeleer een onheilsgeschiedenis? 
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