
I N  B E E L D I N  B E E L D

knrbulletin  2 | 2019 knrbulletin  2 | 20198 9

“Augustinus blijft relevant”
Een gesprek over teksten van Augustinus in deze tijd

Naast de vele maatschappelijke en pastorale noden waarvoor de religieuzen zich 
hebben ingezet en nog altijd inzetten, heeft een aantal van hen ook een weten-
schappelijk instituut opgericht. Hun doel is de spiritualiteit, teksten en inzichten uit 
hun religieuze traditie te bestuderen en te vertalen naar de huidige maatschappij. 
Ieder van deze instituten doet dat op eigen wijze. In de Werkgroep Overleg Institu-
ten ontmoeten zij elkaar voor uitwisseling en voor het organiseren van gezamenlijke 
uitgaven en studiedagen. Maar wie zijn deze instituten en wat doen ze precies? Tijd 
voor een nadere kennismaking. Allereerst met het Augustijns Instituut. Hans van 
Reisen is studiesecretaris en vertelt vol passie over het belang van het werk van Au-
gustinus in onze tijd.

“Het Augustijns Instituut 
(AI) is in 1989 opgericht en 
vanaf dat moment ben ik 

ook als studiesecretaris daar werk-
zaam,” begint Hans. “Na het Tweede 
Vaticaans Concilie werden diverse 
opleidingsinstituten en semina-
ries van de religieuze ordes en con-
gregaties opgeheven. Voor een deel 
zochten zij samenwerking met uni-
versiteiten. De Augustijnen hebben 
samen met enkele anderen nog wel 
getracht in Eindhoven een hogere 
beroepsopleiding op te zetten, maar 
dat is uiteindelijk niet van de grond 
gekomen. Wel bleef er een enorme 

bibliotheek over. Omdat de au-
gustijnen vonden dat die niet 

zomaar verloren mocht 
gaan en zij het van be-

lang achtten dat het 
werk van Augusti-

nus toegankelijk 
werd voor een 
breder publiek 
is het Augus-
tijns Instituut 
opgericht.”
Het belangrijk-

ste doel was het 
vertalen van de 

vele werken van 
Augustinus. Er be-

stonden al vertalingen 
van enkele werken zoals 

van de Belijdenissen en van De 
stad van God. Deze waren soms 

echter in een wat ouderwets, plech-
tig Nederlands geschreven. De Au-
gustijnen wilden graag modernere 
vertalingen uitbrengen. Daarbij is 
in eerste instantie ook gekeken naar 
teksten waarin de pastorale kant van 
Augustinus zichtbaar wordt. De vele 
preken (Sermones ad populum) bleken 
daarvoor zeer geschikt.

Pastorale kant van Augustinus
Hans: “Er werd juist voor deze tek-
sten gekozen om zo een brug te kun-
nen slaan. Een deel van de augus-
tijnse religieuzen was hoogopgeleid 
en werkzaam in hooggekwalificeerd 

onderwijs. Maar een ander deel 
stond, om het zomaar eens te zeg-
gen, met de poten in de klei. Die pa-
ters en broeders waren werkzaam in 
een parochie of in de vele diaconale 
projecten. Dat zag je in Eindhoven 
bij augustijnse projecten voor daklo-
zen zoals het Labrehuis maar ook bij 
de Augustinessen van Sint Monica 
die zich ingezet hebben voor alleen-
staande moeders en jonge meisjes. 
Vanuit het AI wilden we juist deze 
kant van Augustinus beter in beeld 
brengen.”

Vertaalprojecten
Het instituut heeft een klein bureau, 
Hans zelf werkt fulltime, daarnaast 
zijn er nog twee parttime medewer-
kers voor de bibliotheek en de bege-
leiding van vertaalprojecten.
Ondanks de kleine staf heeft het AI 
een enorme hoeveelheid werken 
kunnen vertalen. Bijna ieder jaar 
verscheen er wel een boek. Dat was 
mede mogelijk door een grote groep 
freelancers en vrijwilligers. Voor 
een groot deel classici en neerlan-
dici. Hans: “Het vertalen van zulke 
teksten is ingewikkeld. We lieten 
alle vertalingen door verschillende 
externe deskundigen beoordelen, 
zeker nu uitgeverijen daar zelf geen 
tijd meer in stoppen.”

Inmiddels zijn bijna alle preken en 
een groot deel van de commentaren 

op het Johannesevangelie vertaald. 
Er lopen op dit moment nog drie 
vertaalprojecten. Daar zal het bij 
blijven. Hans: “In tegenstelling tot 
de andere wetenschappelijke insti-
tuten van de religieuzen zoals DSTS, 
TBI, IVOC etc. is het Augustijns In-
stituut niet verbonden aan een van 
de universiteiten. De augustijnen 
hebben er destijds uitdrukkelijk 
voor gekozen het geheel in eigen 
hand te houden. Nu de orde in Ne-
derland zijn voltooiing nadert, is be-
sloten dat het Augustijns Instituut 
ophoudt te bestaan in 2023. “Het is 
jammer,” zegt Hans, “als we nog tien 
of vijftien jaar meer hadden gehad, 
hadden we ook alle preken uit Au-
gustinus’ commentaar op de psal-
men kunnen vertalen. Na de verkoop 
van het Eindhovense klooster Mari-
enhage in 2017 is het Instituut naar 
Utrecht verhuisd. In Eindhoven had-
den we ruime faciliteiten. De biblio-
theek bestond vroeger misschien 
wel uit zo’n 80.000 banden, maar is 
in de loop der jaren in fasen gesa-
neerd, opgeschoond en opgesplitst. 
Een deel is naar buitenlandse au-
gustijnse instituten overgebracht, 
een ander deel naar de Universiteit 
van Tilburg. Op 19 juni jl. vond daar 
de officiële overdracht plaats.”
Met de sluiting en opheffing van 
het instituut verdwijnt er straks 
ook een coördinatie- en aanspreek-
punt voor alles wat met augustijnse 

spiritualiteit te maken heeft. In an-
dere landen zullen nog wel nieuwe 
vertalingen van de teksten van Au-
gustinus worden gemaakt, maar 
voor het Nederlandse taalgebied zal 
het minder worden. “Dat is jammer, 
want dit soort teksten lees je toch het 
prettigst in je eigen taal.”

Inleidingen en retraites
Vanwege het naderende einde wor-
den er geen nieuwe vertaalprojecten 
meer opgestart. Dat betekent dat er 
de komende jaren meer tijd vrijkomt 
voor het houden van inleidingen of 
begeleiding van bezinningsbijeen-
komsten. Hans spreekt regelmatig 
voor groepen in parochies of protes-
tantse gemeenten over diverse actu-
ele thema’s die vanuit Augustinus 
worden belicht. Er zijn leeskringen 
waarin de leden gezamenlijk zijn 

teksten lezen. Soms wordt het insti-
tuut daarbij voor begeleiding bena-
derd. “Vanuit de protestantse hoek 
is er opvallend veel belangstelling 
voor Augustinus. We adviseren pa-
rochies die iets willen organiseren 
dan ook om dat zo mogelijk oecu-
menisch op te zetten. Ook bij stu-
diedagen die we zelf organiseren is 
vaak de helft van de deelnemers van 
protestantse huize. Een paar jaar ge-
leden heb ik in Eindhoven tijdens 
de ramadan een inleiding gehouden 
voor een groep 150 jonge hoogopge-
leide moslims over Augustinus en 
het vasten. Zijn teksten bleken heel 
toegankelijk, hoewel ze dateren van 
de vijfde eeuw.
Maar ook voor religieuzen, of ze nu 
wel of niet de Regel van Augustinus 
volgen, kunnen we als AI wat bete-
kenen. We kunnen hen helpen met 

Hans	van	Reisen.	Foto	Erica	Op	‘t	Hoog

Augustine4you
De werkgroep Augustine4U (Augustine for you) wil jongeren 
scholing bieden om hun persoonlijke spirituele ontwikkeling 
te stimuleren met aandacht voor gemeenschapsvorming en 
ontmoeting. De werkgroep heeft hiervoor een aantal kleine 

onderwijsprojecten ontwikkeld en begeleidt scholen en (parochie)
groepen met de uitvoering daarvan.

Augustine4U werkt met enkele kernwaarden uit de augustijnse 
spiritualiteit. Dit gebeurt door het lezen van teksten, gesprekken 

en creatieve werkvormen. Thema’s zijn vriendschap, troost, 
gastvrijheid en leiderschap.
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de verdieping van hun religieuze leven en hun roeping. We bieden goed 
voedsel voor de ziel en kunnen behulpzaam zijn in geloofscommunica-
tie. Ook kunnen we retraites geven. Bovendien is het mogelijk om vanuit 
de teksten van Augustinus een viering op te zetten. Dat geldt eigenlijk 
voor zowel groepen religieuzen als voor parochies.

Gedachtegoed blijft relevant
Met behulp van Augustinus kun je een gesprek over een actueel thema 
vanuit drie dimensies benaderen: Bijbel – Augustinus – huidige samen-
leving. Augustinus was een scherpe denker en schrijver. Hij stelt vragen 
en benadert teksten vanuit verschillende invalshoeken. Hij geeft soms 
wel zes verschillende betekenissen aan bepaalde woorden of bijbelfrag-
menten. Daardoor wordt het niet ‘ja of nee’, ‘waar of niet waar’, maar zijn 
er nuances en verschillende oplossingen. Dat maakt dat geloofscommu-
nicatie over tekstbetekenissen dikwijls soepeler kan verlopen.
Neem bijvoorbeeld het Onze Vader. We bidden: ‘Geef ons heden ons da-
gelijks brood’. Maar vragen we dat letterlijk of gaat het om iets anders. 
Augustinus geeft daar verschillende interpretaties voor. Ook bij het 
scheppingsverhaal kun je de vraag stellen ‘is het historisch of niet?’ Bij 
de steeds terugkerende tekst ‘het werd avond en het werd ochtend, dat 
was de eerste, tweede etc. dag’ stelt hij zich bijvoorbeeld de vraag: ‘Hoe 
kunnen we al spreken van ‘dag’ en ‘nacht’ als de zon en de maan pas op de 
vierde dag geschapen werden?’”

WOI
Het Augustijns Instituut is een van de deelnemers aan de Werkgroep 
Overleg Instituten (WOI) van de KNR. Vanwege de herstructurering en 
omvorming naar twee KNR-commissies zal de WOI zoals die er nu is op-
houden te bestaan. Voor Hans blijft een vorm van overleg belangrijk. “Het 
is goed als we als verschillende instituten met elkaar in contact blijven en 
soms gezamenlijk activiteiten ondernemen. Voor het komende jaar zijn 
er weer plannen voor een gezamenlijke studiedag en een publicatie rond 
het jaarthema. De hulp van de KNR is daarbij in mijn ogen wel belang-
rijk, niet alleen financieel maar ook om de organisaties bij elkaar te bren-
gen. De instituten komen voort uit de religieuze orden en congregaties 
en willen hen graag ten dienste blijven staan. We kunnen hen helpen bij 
verdieping van hun eigen religieuze leven en een brug slaan naar de sa-
menleving in deze tijd. Het gedachtegoed van stichters als Augustinus, 
Franciscus en Dominicus is nog steeds heel relevant voor de religieuzen 
en voor de hele maatschappij.”

ER ICA	OP 	‘ T 	HOOG

Wijn uit water

Het wonder van onze 
Heer Jezus Christus 
waarbij Hij wijn uit 
water maakte, hoeft 
geen verwondering 
te wekken bij degene 
die weet dat God dit 
heeft verricht. Hij die 
op die bruiloftsdag 
wijn maakte in de zes 
vaten die hij met water 
liet vullen (Joh 2,6-11), 
is immers dezelfde 
die dat ieder jaar in de 
wijnstokken bewerkt: 
wat de dienaars in de 
vaten goten, veran-
derde door toedoen 
van de Heer in wijn en 
precies zo verandert 
wat de wolken uitgie-
ten door toedoen van 
dezelfde Heer in wijn. 
Maar over dit laatste 
verwonderen wij ons 
niet omdat het ieder 
jaar gebeurt. Door de 
voortdurende herha-
ling is onze bewonde-
ring ervoor verdwe-
nen. Maar eigenlijk 
verdient het een grote-
re waardering dan wat 
er met de watervaten 
is gebeurd.

Dit fragment is afkomstig uit een preek die Augustinus waarschijnlijk hield 
in de eigen gemeenschap van Hippo Regius. De preek moet gehouden zijn 

vóór het jaar 411, ergens in de veertigdagentijd en vermoedelijk op een 
doordeweekse dag. De toespraak maakt deel uit van een reeks waarmee 

Augustinus beoogt het Johannesevangelie vers voor vers toe te lichten. Bron: 
Mooie Wereld. Gedachten over Wonderen. Brochure in de reeks Augustinus 

aan het het woord van de Augustijnse Beweging.

Meer over de activiteiten van het Augustijns Instituut vindt u op  
www.augustinus.nl en in de speciale brochure die met dit nummer 
is meegestuurd.

Si
nt

 A
ug

us
tin

us
. P

hi
lip

pe
 d

e 
Ch

am
pa

ig
ne

 (1
7e

 e
eu

w
). 

Co
un

ty
 M

us
eu

m
, L

os
 A

ng
el

es
.


