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Dankwoord 

 

Deze thesis is het resultaat van twee jaar reflectie op Hieronymus’ ascetische brieven en 

Michel Foucaults laatste filosofische project. De zoektocht was niet altijd even gemakkelijk, 

de teksten soms moeilijk te ‘kraken.’ Toch is het niet altijd kommer en kwel geweest: de 

norse holy man  uit Bethlehem heeft in de loop der tijd zelfs enige sympathie opgeroepen bij 

mij (uiteraard zonder voorbij te gaan aan zijn minder aangename kanten!). De hele 

onderneming zou ik niet alleen aangekund hebben, daarom wil ik hier heel kort een tweetal 

mensen bedanken. Ten eerste mijn promotor, prof. Praet, om mij het onderwerp te suggereren, 

om mij te laten kennismaken met Foucault, voor de vele kritische vragen en kanttekeningen 

en zijn bewonderenswaardige geduld … Daarnaast nog Cleo, voor de steun, de liefde en om 

mijn voortdurende twijfels lijdzaam mee te ondergaan. 

 

Steff Coppieters, augustus 2010 
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In deze thesis wil ik Hieronymus’ ascetische adviezen bestuderen binnen de 

vraagstelling en analyse van Michel Foucaults project over de geschiedenis van de westerse 

seksualiteit. In dit deel wil ik de methodologische achtergrond voor de analyse van de brieven 

schetsen. ‘Hieronymus van Stridon’, vervolgens,  is op te vatten als een beknopte historisch-

biografische inleiding bij de lectuur van de ascetische brieven. Ik heb erin getracht na te gaan 

hoe Hieronymus moeizaam een autoriteitsstatus als ‘ascetisch adviseur’ heeft opgebouwd. 

Hierbij leken mij de controverses die ascese in de late vierde eeuw opriep van belang om een 

ruimere context te bieden bij de lectuur van de brieven in het derde en laatste deel. 

 

 

Foucault: pouvoir/savoir en de geschiedenis van de seksualiteit 
 

Het methodologische en theoretische kader voor de bespreking van de brieven ontleen 

ik aan Michel Foucaults Histoire de la sexualité I-III (1976-1984) en nog enkele verspreid 

gepubliceerde artikels, bijdragen, of collegeteksten die postuum gebundeld zijn in diens Dits 

et écrits.  

Foucault publiceerde in 1976 het eerste deel van zijn studie over de westerse 

seksualiteit. Het kaderde in zijn algemene interesse voor de bijzondere verhouding van macht 

(pouvoir) en weten (savoir), het perspectief van zijn studie over de genese van de moderne 

gevangenis in relatie tot de menswetenschappen, Surveiller et punir (Foucault 1975: 31-36). 

In de overgang van lijfstraffen naar gevangenisstraffen, die in het begin van de negentiende 

eeuw in West-Europa en de Verenigde Staten plaatsvond, zag hij niet zozeer een 

humanisering van de strafmethodes, als wel het opduiken van een nieuw type macht dat een 

specifiek soort weten insloot: Un savoir, des techniques, des discours “scientifiques” se 

forment et s’entrelacent avec la pratique du pouvoir de punir (Foucault 1975: 30). De nieuwe 

gevangenissen waren een bron van kennis over de mens en deze kennis produceerde nieuwe 

machtseffecten: een heel nieuw type mens was geboren, waarrond zich een amalgaam aan 

wetenschappen nestelde: de delinquent. Men veroordeelde geen daden, maar soorten mensen, 

hun ‘ziel.’ Deze moderne ziel, het subject, wordt via machtstechnieken van disciplinering, 

toezicht en classificatie geproduceerd in de lichamen van hen die in scholen, psychiatrische 

ziekenhuizen, gevangenissen en werkkolonies onder tijdelijk of permanent toezicht staan (cf. 

Foucault 1975: 38 en de desbetreffende hoofdstukken in Foucault 1975): L’âme, effet et 
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instrument d’une anatomie politique; l’âme, prison du corps.  De machtseffecten van de 

gevangenis laten zich in de hele maatschappij gelden. Overal worden in scholen, 

werkplaatsten, ziekenhuizen ‘subjecten1’ geconstitueerd. Ik heb dit zeer schematische 

overzicht van Foucaults studie over de moderne gevangenis ingelast omdat ze me toelaat om 

Foucaults denken over macht en kennis in zijn latere periode op beknoptere en bevattelijker 

wijze te illustreren dan in een abstracte reflectie hierover. Hij wou geen nieuwe theorie over 

macht en kennis ontwikkelen, maar een andere ‘analytiek’ (Foucault 1976: 109).2 

Toen Foucault aan een geschiedenis van de westerse seksualiteit begon, achtte hij het 

nodig om een methodologisch deel te laten voorafgaan, La volonté de savoir. Zijn opzet was 

het beschrijven van een geschiedenis van de ‘seksualiteit’ als onderdeel van de 

machtsverhouding van het subject en de maatschappij, als effect en bron van kennis- en 

machtstechnieken. Hij ging er vanuit dat seksualiteit anders moest benaderd worden dan als 

onveranderlijk historisch gegeven dat in de ene periode meer onderdrukt werd dan in de 

andere: sinds de negentiende eeuw is seks onderdrukt, hypocriet ontkend, gecensureerd en 

doodgezwegen. Foucault spreekt in dat laatste geval over de ‘hypothèse repressive’ en stelt 

drie kritische vragen. Seksuele onderdrukking is geen onproblematisch aanwijsbaar historisch 

gegeven; onderdrukking lijkt niet de voornaamste functie van de verhouding van macht tot 

seksualiteit; ten derde merkt hij kritisch op dat het kritische discours zich inschrijft in 

hetzelfde discursieve netwerk als de zogenaamde onderdrukkingshypothese: Y a-t-il bien une 

rupture historique entre l’âge de la répression et l’analyse critique de la répression? 

(Foucault 1976: 18-19). Wat hij wil doen is niet simpelweg deze onderdrukkingshypothese 

tegenspreken, maar hij ziet de negatieve elementen slechts een onderdeel zijn dans une mise 

en discours, dans une technique de pouvoir, dans une volonté de savoir (Foucault 1976: 21). 

Hierin lag de kern van Foucaults onderzoek naar de moderne seksualiteit: hij had het over een 

dispositif , een ‘apparaat’, van de seksualiteit: machtsverhoudingen die bepaalde vormen van 

                                                           
1 In het Frans (sujet) en Latijn (subicere, subiectum) heeft de term de connotatie van ‘onderworpen’ : een 
betekenisniveau dat voor Foucault relevant is: onderworpen aan de onderzoekende blik, onderworpen aan een 
kennisregime dat het tegelijk constitueert. Hieruit mag men niet afleiden dat macht voor Foucault dominantie is: 
subjectivering is een relationeel begrip, het is geen eenrichtingsverkeer van dominerende tegenover 
onderworpene. 
2 Ik kan helaas niet ingaan op de diepgaande nietzscheaanse inspiratie van Foucault, hoewel Nietzsche essentieel 

is om de late Foucault te begrijpen. Hij situeerde zichzelf expliciet in de lijn van de ‘genealogische’ analyse 

zoals Nietzsche die voorstond in zijn tweede Unzeitgemässe Betrachtung: Vom Nutzen und Nachtheil der 

Historie für das Leben, zijn Fröhliche Wissenschaft en vooral zijn Zur Genealogie der Moral, cf. zijn Nietzsche, 

la généalogie, l’histoire uit 1971.  Cf. ook het dubbele tribuut dat Foucault aan Nietzsche bracht door het eerste 

deel van Histoire de la sexualité de titel La volonté de savoir  te noemen, een duidelijke verwijzing naar de 

Fröhliche Wissenschaft §344: Dieser unbedingter Wille zur Wahrheit: was ist er? 

 



7 

 

weten genereren die op hun beurt machtsverhoudingen genereren. De biologische kennis over 

seks had in de negentiende eeuw niets te maken met het medische vertoog erover dat niet 

alleen met dit eerste, maar zelfs met de meest elementaire rationaliteit in tegenspraak was. 

Men was niet alleen goedgelovig, maar bleef bewust doof en blind voor de ‘waarheid’ die 

men aan de seksualiteit ontlokte; dit alles maakt deel uit van een discursieve ‘economie’ 

(Foucault 1976: 73-76). Om tot deze waarheid over seks te komen beroept men zich op de 

machtstechniek van de bekentenis die in de negentiende eeuw mits een aantal aanpassingen 

functioneerde binnen wetenschappelijke schema’s (Foucault 1976: 87-90). Foucault wijst nog 

op de speciale rol van de psychoanalyse binnen dit moderne ‘apparatus’ van de seksualiteit3: 

ze pint de dispositief van de seksualiteit vast op de oude système de l’alliance van huwelijk, 

verwantschap en patrimonium, ze verzette zich tegen biologische ‘degeneratie’, eugenetica en 

racisme als verklaring voor seksuele perversies. De eis om zijn seksualiteit te ‘bekennen’ 

krijgt met haar een nieuwe invulling in de aansporing om de verdringingsmechanismen van 

het onderbewuste op te heffen. De eis tot waarheid is gericht tegen het ‘verbod.’ Zo heeft de 

psychoanalyse de onderdrukkingshypothese een vruchtbare voedingsbodem 

verschaft4(Foucault 1976: 172-173). Over het algemeen is de benaderingswijze dezelfde als in 

Surveiller et punir, vooral op vlak van de analyse van macht, waarheid en discours. 

 

 

Wijzigingen: problematiseringsvormen en zelftechnieken 
 

De achterflap van de uitgave van La volonté de savoir kondigde een reeks publicaties 

aan van over deelaspecten van het ontstaan van de moderne ‘seksualiteitsdispositief’: La chair 

et le corps, Le croisade des enfants, La femme, la mère et l’hystérique, Les pervers en 

                                                           
3
 L’histoire du dispositif de la sexualité, tel qu’ il s’est développé depuis l’âge classique, peut valoir comme 

archéologie de la psychanalyse (Foucault 1976 : 172). 
4
 Ook economische motieven spelen hun rol bij de psychoanalytische aansporing tot spreken: Nous sommes, 

après tout, la seule civilisation où des préposés reçoivent rétribution pour écouter chacun faire confidence de son 

sexe: comme si l’envie d’en parler et l’intérêt qu’on en espère avaient débordé largement les possibilités de 

l’écoute, certains même ont mis leurs oreilles en location (Foucault 1976 : 14). De ironisch-sarcastische 

ondertoon van deze allusie wordt nog versterkt doordat hij zeer allusief naar Freud verwijst als la plus fameuse 

oreille de notre époque (148) in een dubbelzinnige context: Freud als leerling die naar Charcot luistert, Freud als 

een van degenen die hun ‘oren verhuren’ om andermans seksuele confidenties te aanhoren. Dergelijke vormen 

van ironie zijn niet zonder meer esthetische verfraaiingen van Foucaults betoog: ze maken wezenlijk deel uit van 

de ontluisterende kracht van een nietzscheaanse genealogie die er precies in bestaat de eerbiedwaardige maskers 

uit het verleden (en heden) niet in een heilige ernst af te rukken, maar ze tot het uiterste door te drijven: La 

généalogie, c’est l’histoire comme carnaval concerté (Foucault 1971: 1021). 
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Population et races. Elk van deze aspecten heeft Foucault kort aangehaald in het eerste deel. 

Op een enkele case-study na5 zal er geen enkele verschijnen. Foucault was immers grondig 

van mening veranderd over zijn hele studie van de seksualiteit. Als er uiteindelijk in 1984 

toch een tweede volume in de serie uitkomt, heeft het niet de vorm die hijzelf en zijn lezers in 

1976 verwacht hadden. Zo schrijft hij over zijn oorspronkelijke opzet:  

Il s’ agissait en somme de voir comment, dans les sociétés occidentales modernes, une 

« expérience » s’était constituée, telle que les individus ont eu à se reconnaître comme sujets 

d’une « sexualité », qui ouvre sur des domaines de connaissance très divers et qui s’articule 

sur un système de règles et de contraintes. Le projet était donc d’une histoire de la sexualité 

comme expérience, - si on entend par expérience la corrélation, dans une culture, entre 

domaines de savoir, types de normativités et formes de subjectivités (Foucault 1984a : 10). 

 

Daartoe was een theoretische verschuiving ten opzichte van La volonté de savoir nodig. 

Foucault wou het ‘verlangen’ en het ‘verlangend subject’ niet langer als historisch constante 

aannemen, maar historiseren. Alleen daardoor zou hij een geschiedenis van de seksualiteit 

kunnen schrijven die geen beschrijving van opeenvolgende gedragingen, verboden en 

geboden is, maar een genealogie van het verlangend subject (Foucault 1984a: 18); hoe het 

komt dat men zich in het westen als verlangend subject is gaan constitueren en een bepaalde 

zelfhermeneutiek op zichzelf is gaan toepassen. Zijn analyse bevindt zich op het kruispunt 

tussen twee benaderingswijzen. De archeologische methode van de ‘vroege’ Foucault laat toe  

de historische problematiseringsvormen te analyseren à travers lesquelles l’être se donne 

comme pouvant et devant être pensé (Foucault 1984a: 17). Het gaat hier om wat ik de 

gehistoriseerde en gedesubjectiveerde kantiaanse apriori’s6 zou noemen: de historisch 

variabele voorwaarden om tot vormen van cognitie te komen, in het voorwoord van L’usage 

des plaisirs, begrepen als problematiseringen van bepaalde domeinen: c’est bien cela la tâche 

d’une histoire de la pensée [...] : définir les conditions dans lesquelles l’être humain 

“problématise” ce qu’il est, ce qu’il fait et le monde dans lequel il vit (Foucault 1984a: 16) 

De nietzscheaanse genealogische analyse geeft inzicht in de manier waarop de 

problematiseringsvormen vanuit (machts)technieken vorm krijgen. Zo somt hij de waanzin en 

ziekte die op socio-medisch vlak geproblematiseerd worden aan de hand van “normalisatie”; 7 

                                                           
5 Herculine Barbin, dite Alexina B., présenté et édité par Michel Foucault, Paris 1978. 
6 Kants a priori’s waren ahistorisch, acultureel en gebaseerd op de newtoniaanse fysica. 
7 Cf. Folie et Déraison. Histoire de la folie à l’âge classique (1961, met nieuw voorwoord en een reactie op 
Derrida’s kritiek 1972) en Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical (1963, herziene uitgave 
1972). 
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de discursieve formaties, Foucaults term voor een zekere eenheid tussen verschillende 

wetenschappen die dezelfde epistèmè, regulering van de ernstige taalhandelingen die hun 

kerngebied bestrijken, delen, zijn het uitgangspunt voor de problematisering van het leven 

(biologie), de taal (linguïstiek) en arbeid (economie)8. Ten slotte verwijst hij naar de 

problematisering van misdaad en misdadig gedrag in strafpraktijk aan de hand van een 

disciplineringsmodel9. In zijn huidige studie van de seksualiteit wil hij aantonen hoe in de 

oudheid seksuele activiteit en genot werden geproblematiseerd bij de Grieken uit de vierde-

vijfde eeuw v.Chr. (L’usage des plaisirs) en in de Grieks-Romeinse cultuur van de keizertijd 

(Le souci de soi). Deze morele problematisering van seksueel gedrag en genot is niet hetzelfde 

als bepaalde handelingen of genotsvormen verbieden; soms is de problematisering zeer intens 

op domeinen waar er nauwelijks morele geboden of verboden zijn (Foucault ibid.). De 

‘genealogische’ zijde van zijn analyse van de antieke seksualiteit betrof de zelftechnieken 

(pratiques/techniques de soi): hiermee duidt hij vrijwillige en bewuste technieken aan 

waarmee individuen niet alleen een regel naleven, maar ook zichzelf transformeren tot une 

oeuvre qui porte certaines valeurs esthétiques et réponde à certains critères de style (Foucault 

1984a: 16-17). Ten slotte wou hij in Les aveux de la chair analyseren hoe dit alles in de 

christelijke doctrine et pastorale de la chair fundamenteel getransformeerd werd (Foucault 

1984a: 18). Zijn deel over het christendom heeft hij door zijn vroege dood nooit kunnen 

publiceren, maar enkele los gepubliceerde teksten, nu verzameld in zijn Dits et écrits, laten 

ons toe om gedeeltelijk zijn inzichten hierover te kennen. 

 

 

Verhoudingen van het individu als subject tot een moraal: het 

analysekader 
 

Net als Foucault wil ik in mijn analyse van Hieronymus’ ascetische adviezen een 

onderscheid maken tussen morele code en de manier waarop een individu zich tot subject 

constitueert van deze morele code. Dat laatste lijkt mij een vruchtbaarder uitgangspunt dan 

een beschrijving van het geheel van geboden en verboden dat we uit Hieronymus’ ascetische 

brieven kunnen afleiden en een historisch beredeneerde gissing naar  de mate waarin bepaalde 

individuen – de nominale bestemmelingen van zijn brieven of het ruimere lezerspubliek – 

                                                           
8 Cf. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines en zijn methodologische uiteenzetting bij 
vooral dit werk (maar ook de in noot 5 aangehaalde studies), L’archéologie du savoir (1969). 
9 Uiteraard Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975). 
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deze code al dan niet nageleefd hebben. Het is overigens niet moeilijk om Hieronymus’ 

brieven te gebruiken om aan te tonen hoe ‘stabiel’ de antieke morele code gebleven is. 

Foucault haalt een aantal soberheidsthema’s – problematiseringsvormen – aan die sinds de 

oudheid een grote continuïteit gekend hebben, zodat een absoluut onderscheid in ‘heidense’ – 

tolerante – en christelijke – repressieve – morele code zinloos is. Bovendien is met code en de 

morele gedragingen niet alles gezegd. Er zijn verschillende manieren waarop een individu 

zich moreel kan gedragen aan de hand van eenzelfde regel: il y a différentes manières pour 

l’individu agissant d’opérer non pas simplement comme agent, mais comme sujet moral de 

cette action (Foucault 1984a: 33). Foucault onderscheidt hierin vier aspecten. 

 

1. Ethische substantie  

 

Een individu isoleert een deel van zichzelf dat het als moreel relevant beschouwt: 

handelingen of gedachten, handelingen in het openbaar of in privé-sfeer, de modaliteit van 

handelingen of gedachten etcetera. Zo stellen het gegoede gezinshoofd dat zijn dochter wil 

uithuwelijken en Hieronymus die raadgevingen voor virgines en viduae schrijft totaal 

verschillende eisen aan ‘maagden’. De laatste beoogt de volledige uitroeiing van het 

krachtveld van de begeerte in het lichaam en geest van de maagd. Het gezinshoofd is niet 

geïnteresseerd in de diepste gedachten en begeertes van zijn dochter: als zij voorhuwelijkse 

seks heeft gehad is dat een schande voor hem, want dan heeft hij haar slecht opgevoed. Als hij 

een modale christen uit de eerste eeuwen was, lag de morele schuld voor het verlies van haar 

maagdelijkheid bij hem: the father, the head of the family, [was] regarded as the only person 

responsible for “keeping” his daughters as virgins for future marriage (Brown 1988: 191), 

verder zou hij niet gegaan zijn. De grote verandering binnen het christendom is dat 

uiteindelijk de jonge individuen zelf verantwoordelijk worden gesteld voor het beheer van 

hun lichaam. 

Foucault komt tot de vaststelling dat in de vierde eeuw v.Chr. de ethische substantie 

als τὰ ἀφροδίσια werd omschreven. Seksualiteit was een cyclisch krachtveld waarin lusten 

en begeerte naar daden als het centrale element verwijzen. Geen van deze drie elementen kon 

los gezien worden van de andere. Uiteindelijk telden de daden, maar niet in hun morfologie, 

enkel in hun verhouding binnen het krachtveld van de aphrodisia. Daarom zal men geen 

omschrijvingen vinden van concrete toegestane en verboden handelingen. De aphrodisia 

verbinden de mens met de dierenwereld en hebben een neiging tot overdaad. Daarom moet 
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men er tegenover staan als wagenmenner tegenover een span driftige paarden. Ze zijn ook de 

band met de goden: door procreatie heeft de mens deel aan een vorm van onsterfelijkheid. 

Deze ethische substantie blijft in de eerste eeuwen n.Chr. geldig, hoewel het accent licht 

verschoven is naar de moeilijkheid om het krachtveld te beheersen en de intrinsieke gevaren 

van de aphrodisia. 

2. Onderwerpingswijze (assujettissement) 

 

Is er een morele code gegeven, kan een individu er zich op verschillende manieren aan 

onderwerpen. In de vierde eeuw v.Chr. was het de zaak zich op de juiste manier te bedienen 

(χρῆσθαι) van de aphrodisia. Men creëerde een bestaansesthetiek en trachtte zijn 

levensvoering als een kunstwerk bij te schaven en te polijsten. (Seksuele) matiging is geen 

universeel gegeven, maar een soort luxe waarvoor een elite kan kiezen om zich te 

onderscheiden van de rest. Vrouwen, kinderen, slaven en barbaren worden niet beschouwd als 

medesubjecten, maar als de te controleren en te onderwerpen ‘Andere’. Deze 

bestaansesthetiek heeft en zekere duurzaamheid gehad tot in de eerste eeuwen n.Chr. Ook hier 

treedt echter een accent verschuiving op. Men ziet zichzelf als onderworpen aan een 

universele natuurwet; men stelt zich een menselijke essentie voor ogen waarvan men beter 

niet afwijkt. Toch blijven kwesties van morele gestrengheid in essentie een extra (Brown 

1988: 23). 

 

3. Ascese (techniques de soi) 

 

Als een individu zichzelf erkent als subject van een moraal, is het nodig dat hij een 

zekere ethische arbeid aan zichzelf, aan zijn ethische substantie verricht. In de klassieke 

periode valt de oefening nog grotendeels samen met de beoefening van morele deugden. 

Zelfbeheersing (ἐγκράτεια) en het bestuur van een polis waren verenigd in dezelfde 

personen. In de hellenistische filosofische tradities, de stoa en het epicurisme, zien we een 

toegenomen belang van de askesis. Een moreel leven staat in het teken van oefening die niet 

noodzakelijk de voorbereiding is op een politieke carrière (Foucault 1988: 1614). Er ontstaat 

een cultuur van het zelf waarin ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ ofte de cura sui de invulling wordt die 
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men aan het Socratische adagium van zelfkennis geeft10. De oefeningen hebben twee polen 

(Foucault 1988: 1619): μελετή (meditatio) en γυμνασία. Gymnasia verwijst naar allerlei 

‘beproevingsmethoden’ zoals seksuele onthouding, vasten, lichamelijke training. Meletè is in 

eigenlijke zin een term voor gevorderde retorische oefeningen. De leerling diende een 

kunstmatige case te behandelen in een redevoering. Het was onder andere een oefening in 

inventio: het vinden van argumenten en het anticiperen van tegenargumenten. Er kan een 

analogie opgebouwd worden met de ‘filosofische’ praktijk: La méditation philosophique 

ressortit à la meletê: elle consiste à mémoriser les réactions et à réactiver leur souvenir en se 

plaçant dans une situation où l’on peut imaginer de quelle manière l’on réagit (Foucault 

1988: 1619). We kunnen het voorbeeld van het gewetensonderzoek citeren zoals we dat 

terugvinden in Seneca’s De Ira III, 36. ’s Morgens overloopt men de dag en bedenkt men hoe 

men zal reageren op wat er kan gebeuren. ’s Avonds herhaalt men de oefening retrospectief: 

men gaat nauwkeurig na hoe men die dag in elke situatie gereageerd heeft en of dat juist was. 

Een ander voorbeeld is de stoïcijnse praemeditatio malorum: men beleeft in verbeelding het 

grootste onheil om indien bij ongeluk – groot  of klein – beter gewapend te zijn of om in te 

zien dat veel waaraan men zich hecht niet essentieel is om gelukkig te zijn.   

Dergelijke zelftransformatieve oefeningen zijn door Pierre Hadot11, één van Foucaults 

inspiratiebronnen, als het kenmerk bij uitstek van de antieke filosofie. Zijn werk reageert 

tegen ‘theoretiserende benaderingen’ van de antieke wijsbegeerte.  

Hij spreekt over exercices spirituels: […] these exercises in fact correspond to a 

transformation of  our vision of the world, and to a metamorphosis of our personality. […] 

the word “spiritual” reveals the true dimensions of these exercises. By means of them, the 

individual raises himself up to the life of the objective Spirit; that is to say, he re-places 

himself within the perspective of the Whole (Hadot 1995: 82). In de laatste zin ligt besloten 

waar de wegen van Foucault en Hadot uiteenlopen. Bij Foucault leiden deze spirituele 

oefeningen tot een vorm van genot in het zelf; het zelf blijft uiteindelijk centraal staan. Celui 

qui est parvenu à avoir finalement accès à lui-même est, pour soi, un objet de plaisir 

(Foucault 1984b: 83) Hadot meent dat het zelfoverstijgende oefeningen waren en steeds 

gepaard gingen met een vorm van zelfverloochening. Een ander verschilpunt ligt in hun 

                                                           
10 Voor een ruim ‘panorama’ van deze zorg om het zelf, zie Foucault 1984b: 53-84. Ik gebruik in dit 
methodologisch hoofdstuk voornamelijk de seminarietekst Les techniques de soi (Foucault 1988) omdat dit als 
‘werktekst’ binnen dit opzet past. Ik beoog in dit hoofdstuk – en in deze thesis – geen diepgaande analyse van de 
Grieks-Romeinse ‘souci de soi’, maar een aanzet tot een hopelijk vruchtbare invalshoek voor Hieronymus’ 
ascese. 
11 Ik gebruik de Engelstalige vertaling van zijn artikels omdat hierin ook een kritische bespreking van Foucaults’ 
Souci de soi is opgenomen die in de Franse versie ontbreekt. 
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benadering van de continuïteit van de zelftechnieken. Hadot laat deze traditie van Philosophy 

as a Way of Life, een βίος, beginnen bij Socrates en volgt haar ontwikkeling via Seneca, 

Epictetus en Marcus Aurelius over het christelijke monasticisme tot aan de Moderne Tijden 

(Ignatius van Loyola) en verder tot in de moderne cultuur en filosofie (Goethe, Nietzsche, 

Heidegger, Wittgenstein). Schrijven, denken, lezen, mediteren en dialogeren kunnen als 

spirituele oefening dienen. De enige beperking is dat ze het bewustzijn moeten aanscherpen 

en het niet met geestesverruimende meditatietechnieken mogen doen uitdoven: προσοχή 

(aandacht, zelfbewustzijn) is the philosopher’s fundamental attitude (Hadot 1995: 131). 

 Binnen het opzet van deze paper is het interessant dat Hadot, door de zelfoverstijging 

voorop te stellen en continuïteit te benadrukken, een directe lijn kan trekken tussen de antieke 

filosofische ἄσκησις en de christelijke ascese. Hadot 1995: 129 stelt dat door neoplatoonse en 

stoïcijnse invloeden sinds de tweede eeuw sommige christelijke intellectuelen hun geloof als 

dé philosophia bij uitstek beschouwden. Het Egyptische monasticisme kreeg een injectie van 

de antieke traditie van spirituele oefeningen. In zijn bespreking scheidt Hadot deze van wat 

Foucault onder gymnasia verstaat: such practices have nothing to do with philosophical 

thought-exercises (Hadot 1995: 128). Hij wil zich concentreren op inner activities of the 

thought and the will. Dit is niet Foucaults visie: hij interpreteert zelfs de adviezen van tweede-

eeuwse artsen als Galenus als zelfpraktijken: un “discours sécourable” qu’on a appris tres 

tôt, qu’on se répète souvent et qu’on médite régulièrement. Le logos médical est de ceux-là, 

dictant en chaque instant le bon régime de vie (Foucault 1984b: 123).  

Hoewel Hadot de singulariteit van de christelijke spirituele oefeningen benadrukt, lijkt 

Foucaults perspectief mij beter geschikt om de evolutie in de zelfpraktijken te schetsen en 

Hieronymus’ positie daarin te bepalen. Het biedt het voordeel dat zowel fysieke als mentale 

zelftechnieken in dezelfde analyse kunnen besproken worden. Bovendien is Hadots blikveld 

beperkt tot christenen die zichzelf expliciet “filosoof” noemen of die hun christendom als 

‘filosofie’ omschrijven. Foucaults techniques de soi hebben een ruimer bereik dan enkel 

‘filosofische’ christenen. 

 

4. Teleologie 

 

une action n’est pas morale seulement on elle-même et dans sa singularité: elle l’est 

aussi par son insertion et par la place qu’elle occupe dans l’ensemble d’une conduite 

(Foucault 1984a: 34-35). In de vierde eeuw v.Chr. was het telos van de ethische arbeid aan 
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zichzelf zelfbeheersing met het oog op politieke en sociale dominantie: er bestond een 

analogie tussen het heersen over zichzelf en het bestuur van anderen in een polis. In de cultuur 

van het zelf tijdens de eerste eeuwen van onze tijdrekening beoogde men onverstoorbaarheid 

(ἀπάθεια, ἀταραξία) temidden van de soms gevaarlijke politieke en sociale scène. In een 

christelijke context stelt men zich tot doel een staat van zuiverheid te bereiken met het oog op 

onsterfelijkheid jenseits. Het telos van de zelftechnieken is dan ook tweeledig: hoe vult men 

de ‘diesseitige’ zuiverheid in en wat verwacht men precies van die onsterfelijkheid in het 

hiernamaals. Beide aspecten zijn voor, tijdens en na Hieronymus’ leven de inzet geweest van 

doctrinaire debatten. Ik interesseer me in deze thesis vooral in het ‘diesseitige’ telos: waarin 

bestaat het voor Hieronymus en in welke mate achtte hij dat bereikbaar en op welke wijze. 

Het is vanuit dit perspectief ook dat de verschillende ‘ascetische’ controverses uit zijn leven 

in deze thesis bekeken worden. 

 

 

Het vlees, pastorale macht en zelfhermeneutiek 
 

Hoewel Foucault Les aveux de la chair nooit gepubliceerd heeft, kunnen we dankzij 

een voorpublicatie uit 1982 (Le combat de la chasteté over Cassianus), een voordracht 

Sexualité et solitude  (over Augustinus en zijn beruchte voorbeeld van Adams erectie voor en 

na de val, gerelateerd aan de vrije wil), enkele opmerkingen in de gepubliceerde delen II en 

III en in verspreide artikels achterhalen wat zijn idee was over de ethische veranderingen in de 

vierde en vijfde eeuw na christus onder een aantal vooraanstaande christenen.  

Eerst en vooral12 stelt hij vast dat we de evolutie binnen het christendom moeten 

situeren en niet alleen met de scheidingslijn heidenen – christenen moeten werken. Voor 

Clemens van Alexandrië, die veel dichter bij de heidense moralisten Plutarchus en Musonius 

Rufus stond dan vele van zijn geloofsgenoten, was de ervaring van de seksualiteit nog 

definieerbaar in termen van contact tussen twee individuen (sunousia) en het genot van daden 

(aphrodisia). Enkele eeuwen later zien we onder andere bij Cassianus een belangrijke 

verschuiving. Als hij het over de spiritus fornicationis heeft, dan interesseren de betrekkingen 

tussen twee individuen hem minder dan de stroom van gedachten, cogitationes. De bewuste 

aandriften, het verlangen (libido) en de vrije wil maken het voorwerp van zijn morele zorg uit. 

We moeten deze evolutie niet zien als een ‘interiorisering’ van het gebod tot seksuele 
                                                           
12 Deze paragrafen zijn een parafrase van en commentaar op Foucault 1982a. 
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onthouding. Het gaat veeleer om de ontsluiting van een nieuw domein, dat van de gedachten, 

dat ontgonnen wordt. Men analyseert, stelt diagnoses en probeert onreine gedachten uit te 

drijven. Het is ook verkeerd om deze ascetische praktijk dualistisch te interpreteren als een 

strijd van de geest tegen de driften van het lichaam. Veeleer opponeert Cassianus wat van 

onze vrije wil afhangt aan de onvrijwillige ‘bewegingen’ in het lichaam én de geest. 

Seksualiteit staat niet centraal in zijn mensbeeld. Wat echt telt is de weerbarstige neiging van 

de mens tot de combinatie van opstandigheid jegens God en eigendunk, superbia. Hoogmoed 

overkomt vaak monniken die vooruitgang boeken. Ze schrijven hun spirituele groei toe aan 

hun eigen kunnen en kijken neer op wie het lastig heeft. Het eerste gevolg van hun superbia is 

fornicatio, de laagste van alle zonden. De schaamte hierover leert hun dat hun vlees zwak is 

en enkel gered kan worden door Gods gratie.  

De strijd om castitas is enkel mogelijk door een volgehouden waakzaam wantrouwen 

jegens zichzelf. De spirituele oefening van zelfkennis en gewetensonderzoek heeft zich in de 

monastische traditie ontwikkeld tot een subtiele zelfhermeneutiek. Deze zelfhermeneutiek 

kadert in de christelijke pastoraal: men duidt zich ten overstaan van een spirituele leidsman, 

vb. de ‘Ouderen’ in een pachomiaans klooster. Tegenover deze ‘gidsen’ staat een houding van 

absolute gehoorzaamheid. Deze onderworpenheid is een afspiegeling van de ultieme 

onderworpenheid aan God en Zijn openbaring. Als ascetisch telos verwijst Foucault naar 

zuiverheid voor het verwerven van onsterfelijkheid of naar het spirituele huwelijk van de ziel 

met Christus.  

 

 

Algemeen opzet 
 

In de volgende analyse wil ik nagaan waar Hieronymus tegen deze algemene 

achtergrond te plaatsen is. Ik wil me deels strikter houden aan de vier assen van de 

zelfbetrekking dan Foucault in zijn gepubliceerde delen van de Histoire de la sexualité. Hij 

vertrok in zijn analyse van een aantal problematiseringsvormen (huwelijk, 

gezondheid/lichaam, knapen en de verhouding tussen wijsheid en onthouding) waarbinnen de 

zelfbetrekking zich voltrekt. In de losse publicaties gaat hij meer uit van afzonderlijke auteurs, 

zoals Seneca, Epictetus, Athanasius, Augustinus en – voor de christenen bij uitstek – 

Cassianus en heeft hij vooral aandacht voor specifieke zelftechnieken in bepaalde passages uit 

hun werken. In deze thesis wil tussen beide werkvormen het midden houden. Ik overloop het 
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schema van ethische substantie, onderwerpingswijze, ascese en teleologie. De 

problematiseringsvormen die Foucault in zijn boeken analyseerde zijn niet allemaal even 

relevant voor (de brieven van) Hieronymus. In een appendix bij het hoofdstuk ‘Teleologie’ 

heb ik een bespreking toegevoegd van Pelagius’ brief aan Demetrias, waartegen Hieronymus 

bewust reageert in zijn brief aan dezelfde adressante, helaas meer op retorische manier dan in 

een fundamentele discussie met Pelagius’ raadgevingen (Jacobs 2000: 378). Het stuk is een 

uitbreiding en een uitwerking van het thema van de  ‘diesseitige’ teleologie (cf. supra). In het 

algemeen wil ik in deze thesis aantonen hoe Foucaults analytiek een vruchtbaar inzicht kan 

verschaffen in de bespreking van christelijke ascetische adviezen, in het bijzonder die van 

Hieronymus. Ondanks de lofprijzingen en kritiek op Foucault is nooit een grondige analyse in 

die zin verschenen. Volgens Clark 1988 vergist Foucault zich als hij meent dat in de 

christelijke ascese zelfhermeneutiek – het constant onder woorden brengen van zijn diepste 

gedachten – en een wezenlijk andere zelfbetrekking dan de klassieke zelfbeheersing gelden. 

Cooper 1992 sluit zich daarbij aan en merkt op dat Foucault geen aandacht had voor de rol die 

gender  speelde in de laat-antieke debatten over seksualiteit en huwelijk; haar benadering is 

dan ook veel sociologischer gericht (uitspraken over vrouwen en ascese zijn een politiek 

machtsspel tussen mannen onderling). Ik wil delen van deze kritiek in mijn analyse 

meenemen, maar ik aanvaard haar niet zondermeer. Ik wil met deze thesis aantonen dat een 

analyse in termen van morele zelfbetrekking zinvol is en interessante perspectieven kan 

bieden op ascetische raadgevingen van, in dit geval, Hieronymus. Ik denk overigens dat een 

grondige reflectie over Foucaults opvattingen over de christelijke ascese aan de orde is: het 

laatste deel van zijn geschiedenis van de seksualiteit is nooit gepubliceerd, maar dat betekent 

niet dat Foucault geen wezenlijke uitdaging heeft gesteld aan het onderzoek naar de laat-

antieke seksualiteitsopvattingen en –debatten. Daarnaast wil ik voor verder onderzoek naar de 

genealogie van het discours van het vlees en de pastorale macht wijzen op het belang van de 

figuur van Hieronymus. 
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II 

HIERONYMUS VAN STRIDON 
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Jeugdjaren en opleiding: Stridon, Rome, Trier en Noord-Italië 
 

 Stridon: geboorte en vroege jeugd 
 

Vlak na Hieronymus’ dood heeft niemand zich de moeite getroost om zijn levensloop 

neer te schrijven in een  - hagiografisch, stichtende – biografie, zoals Possidius dat voor 

Augustinus deed (Kelly 1975: 332). Deze taak achtte Hieronymus allicht te belangrijk om aan 

iemand anders over te laten. Hij heeft ervoor gezorgd dat het nageslacht zijn leven, 

persoonlijkheid en controverses vooral vanuit zijn standpunt zou herinneren. Zijn 

indrukwekkende briefcorpus is minstens gedeeltelijk bij leven gepubliceerd. Hij heeft er 

zichzelf mee geïntroduceerd bij de hoogste kringen in Rome toen hij terugkwam uit het 

Oosten, met succes (Cain 2006: 521).13 Ook later heeft hij er ongetwijfeld de hand in gehad 

welke brieven van hem geselecteerd en gepubliceerd werden, voor zover de brieven al geen 

“open brieven” of traktaten waren, bestemd voor een ruimer publiek, zoals de bekende 22ste 

brief aan Eustochium.  

In de ons bekende correspondentie zitten meerdere ‘biografische lacunes’: er zijn hele 

decennia uit zijn leven waaruit ons geen geschriften zijn nagelaten en waar hij elders uiterst 

summier of niet naar verwees. Vaak gaat het om periodes die zeer cruciaal voor Hieronymus 

gebleken zijn. Zo is zijn geboortedatum niet met zekerheid geweten, de moderne communis 

opinio houdt het op 347 (Booth 1979, Rebenich 1992: 21), hoewel Kelly 1975: 1 en 337-339 

(appendix) de datum volgt die Prosperus van Aquitanië, historicus uit de vijfde eeuw, 

voorstelde: het consulaat van Ablabius en Bassus, in onze tijdrekening 330/1. Hij werd 

geboren in Stridon, een stadje14 dat hij zelf situeert in het grensgebied van de provincies 

Dalmatië en Pannonië (Dalmatiae quondam Pannoniaeque confinium fuit, De vir. ill. 135). 

Stridon zelf is echter nooit gevonden door archeologen of vermeld in andere bronnen; we 

weten er niet meer over dan dat Hieronymus er geboren is en dat het door de Gothen verwoest 

is (euersum a Gothis, De vir. ill. 135), waarschijnlijk in de nasleep van de slag bij Adrianopel 

                                                           
13 In De viris illustribus (in 393 geschreven), een cataloog van christelijke schrijvers, in navolging van 
Suetonius’ gelijknamige overzicht van dichters, rhetoren en grammatici, wijdde hij het laatste en langste lemma 
aan zichzelf. Hij somt onder andere een epistularum ad diuersos liber (De vir. ill.135) op. Volgens Cain moeten 
we hiertoe de brieven rekenen die ons nog resten van de correspondentie uit het Oosten, geschreven tijdens zijn 
verblijf als anachoreet. Met een zorgvuldige selectie hiervan trachtte hij zich te introduceren bij de kring van 
Paula en Marcella in Rome. 
14 In De vir. ill. 135 noemt hij het een oppidum. 
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(378) . Allicht lag het in Dalmatië15, niet ver van de grens met Pannonië en konden de 

inwoners Emona en Aquileia, belangrijke stedelijke centra van Noordwest-Italië, vlot 

bereiken (Kelly 1975: 5).  

Over Hieronymus vroegste jaren weten we verder niet zoveel. Zijn vader Eusebius 

(enkel vermeld in De vir. ill. 135) was hoofd van een rijke familie en bezat grote landerijen en 

vele slaven. Hieronymus werd als kind verzorgd door voedsters (nutricum sinus ep 3, 5) en 

zijn grootmoeder (aviae sinus apol. c. Ruf. I, 30)  en hij herinnerde zich later hoe hij als kind 

speelde en rende in de slavenvertrekken: memini me puerum cursasse per cellulas 

seruulorum, diem feriatum duxisse lusibus (ibid.).Voor het overige weten we niet zoveel van 

Hieronymus’ vroegste jeugd. Van zijn ouders is enkel zijn vader bij naam bekend: zijn 

moeder en grootmoeder blijven anoniem voor ons, net als zijn veel jongere zus die hij in 

Stridon nooit gekend heeft; rond 375 was ze nog op het ‘glibberige pad der jeugd 

(adulescentia)’, cf. ep 7, 4. Verder had hij nog een broer, Paulinianus, die midden jaren ’60 

geboren werd (Kelly 1975: 6). Zijn tante langs moederszijde (matertera cf. ep 13), Castorina, 

woonde waarschijnlijk bij de familie in (Kelly l.c.). Hieronymus’ familie was christelijk16, en 

zoals gebruikelijk in de vierde eeuw lieten zijn ouders Hieronymus niet dopen, maar allicht 

wel opnemen als catechumeen (Kelly 1975: 7). In Stridon was Hieronymus bevriend met 

Bonosus, een leeftijdsgenoot uit dezelfde stad of omstreken, afkomstig van een welstellende 

familie: cui [sc. Bonoso] opes adfatim, dignitas adprime inter aequales (ep 3, 4). Gedurende 

hun hele jeugd zouden ze onafscheidelijk zijn.  

 Rome: retorische opleiding 
 

Op vroege leeftijd stuurden hun ouders hen naar Rome om er de traditionele retorische 

opleiding te doorlopen. De keuze voor Rome is opmerkelijk. Dichterbij huis waren er steden 

waar de provinciale toplaag zijn zonen onderwijs laten volgen dat bij hun stand paste en in 

Italië bood Milaan, keizerlijke residentie en hoofdzetel van de uicarius Italiae, eveneens de 

kans om onderwijs te volgen bij prestigieuze, goed betaalde grammatici en rhetores (Kelly 

1975: 10). Eusebius koesterde blijkbaar grootse ambities voor zijn getalenteerde zoon. Voor 

gegoede provinciale families kon een prestigieuze retorische opleiding hun zonen het 

                                                           
15 Palladius (5e eeuw), die hem vijandig gezind was, omschreef hem als ‘een zekere Hieronymus uit Dalmatië’ 
(Ἱερώνυµός τις ἀπὸ ∆αλµατίας, Hist. Laus. 135). Rufinus verspreidde zijn apologie tegen hem onder andere in 
Dalmatië: quis eos Romae, quis in Italia, quis per Dalmatiae insulas disseminauit?(apol. c. Ruf. III, 3, 7: 
Hieronymus weerlegt dat Rufinus zijn polemische geschriften slechts in beperkte kring zou verspreid hebben). 
16 ab ipsis, ut ita dicam, incunabilis catholico sumus lacte nutriti (ep 82, 2) , betoogde hij tegenover Theophilus 
om zijn orthodoxe, antischismatische en –ketterse houding te staven. 
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toegangsticket verlenen tot een succesvolle carrière aan het hof of in het rijksbestuur. Zoals de 

vierde-eeuwse senator Symmachus het bondig en treffend uitdrukte in zijn eerste brief: iter ad 

capessendos magistratus saepe litteris promouetur (Symmachus ep 1, 20 aangehaald door 

Rebenich 1992: 26). Hieronymus en Bonosus behoorden tot  happy few onder de provinciale 

elite wier ouders hiervoor kosten noch moeite spaarden om het hoge schoolgeld te betalen. Ze 

waren evenwel niet de enigen: in Rome studeerden ze in gezelschap van Rufinus uit 

Concordia en Heliodorus uit Altinum, beiden uit gegoede families uit Noordwest-Italië 

(Rebenich 1992: 24). We kunnen het enorme voorrecht van de jongeman uit Stridon best naar 

waarde schatten als we zijn situatie vergelijken met die van Augustinus, cf. Rebenich 1992: 

25-26. Eusebius van Stridon stond er duidelijk beter voor dan Patricius van Thagaste: de 

vader van Augustinus moest de studies van zijn zoon een jaar onderbreken wegens een 

tijdelijk gebrek aan financiële middelen, zoals we kunnen lezen in Confessiones II, 3.5: et 

anno quidem illo intermissa erant studia mea, dum mihi reducto a Madauris, in qua vicina 

urbe iam coeperam litteraturae atque oratoriae percipiendae gratia peregrinari, 

longinquioris apud Carthaginem peregrinationis sumptus praeparabantur animositate magis 

quam opibus patris, municipis Thagastensis admodum tenuis. Om zijn zoon te kunnen laten 

studeren bij prestigieuzere leraren in Carthago moest Patricius sparen. Augustinus had het al 

met al nog goed getroffen, want twee neven17 van hem waren nog minder fortuinlijk: hun 

studies werden afgebroken op een rudimentair niveau, ze waren veroordeeld tot the poverty 

and boredom of a narrow world of unlettered squireens (Brown 1967: 21). Daarom mogen 

we uit Augustinus’ studiecarrière niet afleiden dat familie arm was. In Thagaste behoorde 

Patricius tot de toplaag, zij het tot de lagere echelons. Zijn rijkdom berustte op de opbrengst 

van zijn landerijen: als de oogst eens een jaar tegenviel, kon dat betekenen dat hij minder 

gemakkelijk over liquide middelen kon beschikken en dat zou de onderbreking van zijn zoons 

studies kunnen verklaren (Shaw 1987:9). Het voorbeeld van Augustinus’ neven Lastidianus 

en Rusticus toont aan hoe welvarend Patricius was, afgemeten aan zijn directe omgeving.  

In Hieronymus’ geval hebben we geen berichten over onderbreking van zijn studies of 

over financiële moeilijkheden. Hij en Bonosus behoorden tot een select groepje van 

provinciale rijken die zich een studie in Rome konden veroorloven. Toch waren ze niet de 

enigen: in Rome studeerden ze samen met Rufinus uit Concordia en Heliodorus uit Altinum, 

beiden afkomstig van gegoede families uit Noordwest-Italië (Stridon lag binnen de 

invloedsfeer van de Noordwest-Italiaanse centra). Ten laatste tijdens het onderricht bij de 

                                                           
17 De beata vita 1.6: nec Lastidianum et Rusticum consobrinos meos, quamvis nullum vel grammaticum passi 

sint, deesse volui (cf. Brown l.c.) 
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rhetor, wiens naam we niet kennen, leerden zij ook Pammachius kennen, een telg uit de 

senatoriale gens Furia. Dergelijke contacten zijn net zo belangrijk als het onderricht in de 

artes liberales: via machtige vrienden met hoge connecties kon men aanbevelingen verkrijgen 

om benoemd te worden voor hoge ambten (Rebenich 1992: 27), een reden temeer waarom 

Rome zoveel meer te bieden had dan de lokale provinciale centra (Kelly 1975: 10).  

De grammaticus bij wie ze les volgden was niet de minste: Aelius Donatus, wiens naam 

in de middeleeuwen metonymisch voor ‘grammatica’ gebruikt zou worden, genoot al in zijn 

tijd een grote reputatie. In zijn latere geschriften zou Hieronymus steevast18 naar hem 

verwijzen als praeceptor meus, like an old school tie (Kelly 1975: 11). Hij was een 

enthousiast student. Later zou hij nog woordelijk de definities van grammaticaal-retorische 

begrippen van zijn leermeester woordelijk kunnen citeren (Rebenich 1992: 23n15). Zijn 

passie voor literatuur en retoriek groeide tijdens zijn Romeinse studiedagen. Hij begon er een 

bibliotheek aan te leggen, cf. ep 22, 30: bybliotheca, quam mihi Romae summo studio ac 

labore confeceram. Aanvankelijk verzamelde hij vooral klassieke Latijnse literatuur: onder 

zijn favoriete auteurs bevonden zich Cicero, Sallustius, Vergilius en Terentius – het klassieke 

quadriga dat op school bestudeerd werd – , maar beperkte zich zeker niet hiertoe; later 

kwamen hier werken uit de Griekse en christelijke literatuur bij. De kosten voor het 

onderhoud en de uitbouw van zo’n verzameling waren aanzienlijk. Hij nam zijn bibliotheek 

overal met zich mee en steeds had hij kopiisten nodig die van bestelde boeken een afschrift 

konden maken; zijn boekencollectie groeide uit tot één van de belangrijkste van zijn tijd 

(Kelly 1975: 20). Deze bibliofiele verering van de klassieken deelde hij met zijn 

senaatsaristocratische tijdgenoten (Rebenich 1992: 27). Aldus creëerde de elite voor zichzelf 

een gesloten cultuur die vooral teruggreep op het klassieke verleden. Het was een soort stijl 

waarin men zich moest kunnen uitdrukken om tot de kleine groep ingewijden te behoren. 

Hieronymus zal (een gebrek aan) klassieke cultuur en retorische onderlegdheid vaak als 

argumentum ad hominem gebruiken in zijn polemieken: zo noemde hij, bijvoorbeeld, 

Helvidius een hominem rusticanum, et uix primis quoque imbutum litteris (Adv. Helv. 1, 1) en 

later verweet hij Jovinianus (ep 50, 4) en Rufinus (Apol. c. Ruf. III, 6) voor συγγραφεὺς 

ἀγράµµατος. In het bestek van deze thesis zal het niet mogelijk zijn om dit aspect van 

Hieronymus’ identiteit en zelfrepresentatie ten volle uit te werken; nochtans bestaat er de 

laatste jaren in het onderzoek de tendens om aan de literator Hieronymus recht te doen. 

 

                                                           
18Chron. ad 354;  Comm. in Eccl. 1,9; Apol. c. Ruf. I.16 



22 

 

 Iter lubricum adulescentiae: het biografische discours van het vlees 
 

Als Hieronymus later terugblikt op zijn studietijd in Rome, poseert hij graag als zondige 

jongeling die zich overgegeven heeft aan werelds vertier en seksuele escapades. Hiervan mag 

zijn zelfrepresentatie in ep 22 als iconisch gelden: in de woestijn, schrijft hij, putaui me 

Romanis interesse deliciis […] scorpionum tantum socius et ferarum, saepe choris intereram 

puellarum (ep 22,7). Deze voorstelling ligt in de lijn van wat hij in zijn eerdere briefwisseling 

zijn correspondenten en lezers voorgespiegeld had.  Tijdens zijn woestijnverblijf schreef hij 

bijvoorbeeld aan Rufinus dat hij mecum uel errauit aliquando uel sapuit (ep 3,1). Eigenlijk 

blijft het steeds bij vage allusies zoals ‘het glibberige pad der jeugd’ waarop ook hij 

uitgegleden is (ep 7,4). Aan Pammachius vertelde hij later dat hij de maagdelijkheid de hemel 

in prees non quia habeo, sed quia miror quod non habeo (ep. 20, 49) cf. Kelly 1975: 21. 

Kelly en Rebenich geven een verschillende evaluatie van deze gegevens. De eerste wijst ons 

erop dat Hieronymus en zijn vrienden allen christen waren: theirs was already a positively 

oriented Christianity (Kelly 1975: 23). ’s Zondags bezochten hij en zijn vrienden de 

catacomben; meer dan vijftig jaar later, in 414, geeft hij hiervan in zijn commentaar op 

Ezechiël een verslag dat doorspekt is met vergiliaanse allusies (Comm. in Ezech. 12, 40). 

Kelly (l.c.) ziet hierin een teken van de spanning tussen de christelijke en de heidense cultuur 

bij Hieronymus. Op die manier presenteert hij ons een Hieronymus die verscheurd wordt 

tussen diep religieus gevoel en brandende lusten.  

Rebenich 1992: 28 merkt in dit verband echter op dat al Hieronymus’ uitingen van 

schuldgevoel over zijn seksueel vertier van na diens ascetische conversio dateren. Volgens 

hem gaat het dan ook om de typisch ascetische topiek van het zondige leven uit de 

onbezonnen jeugddagen die zo wellustig mogelijk geschilderd worden om zo die spirituelle 

wie körperliche Reinheit, die nach der Bekehrung durch Gottes Hilfe erzielt wurde, in 

deutlichem Kontrast zum früheren Leben darzustellen. Het verslag van de zondagse bezoekjes 

daarentegen is zo retorisch gekleurd dat het er veel meer van weg heeft dat Hieronymus met 

dit soort anekdotes de continuïteit van zijn vroomheid en ascetische ingesteldheid te 

benadrukken, te beginnen bij zijn jugendliche Suche nach dem wahren Weg zu Christus voor 

de rest van zijn leven (Rebenich 1992: 29).  

Voor beide tegenwerpingen steunt Rebenich bijna exclusief op Augustinus’ 

Confessiones. Mijns inziens heeft Hieronymus weinig van doen met de platoons aandoende 

ascensio-gedachte die uit het laatstgenoemde werk spreekt. Hij heeft nooit een systematisch 



23 

 

uitgewerkte voorstelling van zijn levensloop19 gegeven waaruit voor de lezer zou moeten 

blijken. In zijn representaties van zijn zondige jeugd verwijst hij niet naar een soort dagend 

zondebesef en godsverlangen bij wijze van kiemen van de conversio ad Deum, zoals 

Augustinus die in zijn meesterlijk paradoxale stijl van de Confessiones beschreef: fames mihi 

erat intus ab interiore cibo, te ipso, deus meus, et ea fame non esuriebam (Conf. III, 1). Het 

lijkt mij eveneens overdreven om de zondagse catacombenbezoekjes te vergelijken met de 

ontmoeting met de bedelaar in de straten van Milaan in Conf. VI, 6. Hieronymus spreekt er 

nergens over dat zijn ervaringen in de Romeinse catacomben hun ware betekenis kregen erst 

nach die Bekehrung (Rebenich 1992: 29). Hij is bovendien nooit een aanhanger geweest van 

de Academische scepsis, laat staan een manicheeër20. Hieronymus’ geval had helemaal niet de 

excentriciteit van een Augustinus21, behalve natuurlijk dat een keuze voor een ascetische 

interpretatie van het christendom allesbehalve een meerderheidsstandpunt was. 

Wat er ook van zij, zelfs al zijn de verwijzingen naar seksuele uitspattingen theologisch 

gekleurd, dan sluit dat nog niet uit dat ze reëel waren. Door die mogelijkheid open te laten 

sluit ik me evenwel niet aan bij de psychologiserende interpretatie van Kelly: de jonge 

Hieronymus was waarschijnlijk niet meer strongley sexed dan zijn studiegenoten. Er lijken 

mij geen overtuigende argumenten te bestaan  die weerleggen dat de jonge Hieronymus zich 

meer dan eens in het gezelschap van wulpse deernen bevonden heeft (ep 22, 7). In de 

laatantieke maatschappij waren hele groepen mensen wier lichaam niet dezelfde waarde had 

als dat van de vrije, hooggeplaatste burger. Zo kon een jongeman vluchtige, vrijblijvende 

betrekkingen hebben met prostituees, vrijgelatenen, veroordeelde vrouwen, komedie-actrices, 

slavinnen enz., zonder risico op een aanklacht wegens stuprum of adulterium (Rousselle 

1983: 108). De laatantieke Romeinse elite liet zich graag voorstaan op haar oudromeinse 

seueritas, die echter een moreel ‘extra’ was, een zaak van persoonlijke keuze in welbepaalde 

omstandigheden; zo kon Ammianus Marcellinus midden vierde eeuw schrijven over keizer 

Jovianus, die na amper een jaar op jonge leeftijd aan zijn eind kwam: edax tamen et uino 

uenerique indulgens, quae uitia imperiali uerecundia forsitan correxisset (Brown 1988: 22-

                                                           
19  Hij werkte aan zijn zelfrepresentatie onder andere via de publicatie van een zorgvuldige selectie van zijn 
vroege correspondentie die van cruciale invloed is geweest op wat wij al dan niet hebben van zijn brieven, cf. 
Cain 2006: 524; zie ook het lemma dat hij aan zichzelf wijdde in De vir. ill. 135, waar hij verschillende 
gepubliceerde briefcollecties opsomt. Later, als hij naam gemaakt heeft, krijgen zijn brieven sowieso een publiek 
karakter (vaak zijn het exegetische, ascetische of polemische traktaten in briefvorm), waarin alle retorische 
middelen ten dienste staan van zijn uitgekiende zelfrepresentatie als ascetische, exegetische en morele autoriteit. 
20 Hoewel er zeker tijdgenoten geweest zijn die hem dat laatste als verwijt maakten. Verderop wil ik enige 
aandacht besteden aan de beschuldiging van manicheïsme die Hieronymus bij een aantal tijdgenoten opriep. 
21 Ik distantieer me enkel van de vrijblijvende toepassing van Augustinus’ interpretatiemodel in de Confessiones 
op de levensloop van tijdgenoten. Dat men biografische gegevens uit zijn leven met de nodige omzichtigheid 
vergelijkt met die van zijn generatiegenoten is een andere zaak. 
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23), cf. Foucault 1984a: 28: les exigences d’ austérité […] étaient plutôt un supplément, et 

comme un “luxe” par rapport à la morale couramment admise. In het citaat van Marcellinus 

zien we een interessante verbinding van voedsel, drank (wijn) en uenus (Gr. τὰ ἀφροδίσια), 

waaruit mag blijken dat Hieronymus’ diatribes tegen wijn (bvb. ep 22,  op zich in een lange 

continuïteit staan met de soberheidsvoorschriften die sinds de vijfde eeuw voor Christus hun 

weg hebben gevonden in de antieke moraal. Hij besefte zelf goed genoeg hoe de seksuele 

soberheidsvoorschriften slechts golden voor sociaal gelijken. Rusticus, een jonge Gallische 

asceet, ried hij aan om ver weg te blijven van het ouderlijke landgoed met zijn talrijke 

slavinnen: Ancillulas quae illi [sc. matri tuae] in obsequio sunt, tibi scias esse in insidiis; quia 

quantum uilior earum condicio, tanto facilior ruina est (ep 125, 7). Hier spreekt hij dezelfde 

taal als Constantijn, de eerste christelijke keizer: adulterium was een categorie die enkel gold 

voor de vrije vrouw van de eigenaar van een herberg, wat betreft diens ancillae was de 

wetgever formeel: si uero ancilla eius […] in adulterio deprensa fuerit, pro uilitate 

demittetur, immers  hae autem immunes a iudiciaria seueritate praestentur, quas uilitas uitae 

dignas legum obseruatione non credidit (Codex Theod. IX, 7, 1 cf. Brown 1988: 24, 

Rousselle 1983: 106-107).   

Hoewel artsen als Galenus geneigd waren om seksuele activiteit te vergelijken met 

epilepsie (Foucault 1984b: 132) en maagdelijkheid veelal medisch ‘veiliger’ beschouwden, 

blijkt uit hun diagnoses en remedies dat seks een onderdeel was van het adolescentenbestaan: 

ἐπὶ µὲν οὖν τῶν ὑγροτήτων ἤτοι γε ἀφροδισίων χρῆσιν ἄκαιρον ἢ ἀπό τινος αἰτίας ἑτέρας 

ἀρρωστίαν τῆς δυνάµεως ὑπώπτευον (bij vochtigheid vermoedde ik een gebruik van de 

aphrodisia op het verkeerde moment ofwel een verzwakking door een andere oorzaak, 

Galenus apud Orib. Incert. 36, 18 22). Hieruit blijkt dat seksuele activiteit vanzelf spreekt voor 

jongemannen: het is een gegeven waarmee de arts moet rekening houden en waarvoor hij de 

gepaste remedies klaar heeft (Rousselle 1983: 80). Men stond jongeren oogluikend een 

periode van relatieve ongebondenheid  toe, het zogenaamde ludus aetatis, om de overtollige 

‘hitte’ van hun jeugdige lichaam te blussen voor ze de zware verplichtingen van het 

huwelijksleven en het bestuur van een huishouden op zich namen (Brown 1988: 28). Deze 

gecontroleerde omgang met het lichaam naargelang leeftijd en sociale situatie stootte op veel 

onbegrip bij rigoureuze christenen. Zij konden het lichaam in geen enkele periode van zijn 

aards bestaan zomaar ‘tussen haakjes’ plaatsen en een zekere tolerantie laten genieten (Brown 

1988: 235-236).  

                                                           
22 Oribasius, de hofarts van keizer Julianus, excerpeerde dit fragment uit een niet nader genoemd werk van 
Galenus (2e eeuw).  
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Als we op zoek zijn naar sporen van discontinuïteit tussen ‘de’ pagane en ‘de’ 

christelijke moraal, lijkt het dan ook minder aangewezen om die in de code-elementen en 

morele gedragingen te zoeken. Wat het wezenlijk verschil uitmaakte, ligt hierbuiten.  

Hieronymus’ latere uitspraken over zijn jeugdige uitspattingen te wijten zijn aan een 

verschuiving van het moreel blikveld. Hoe dat ascetische morele blikveld eruit zag, maakt net 

het voorwerp uit van deze thesis; in de analyse van de brieven ga ik hierop in. Had hij geen 

ascetische invulling gegeven aan zijn christendom, dan zou hij waarschijnlijk anders gestaan 

hebben tegenover zijn jeugdige pleziertjes. Zelfs al zijn Hieronymus’ verwijzingen naar zijn 

jeugdige uitspattingen meer door retoriek dan door jeugdherinneringen ingegeven, dan nog 

moet de effectiviteit van deze retoriek verklaard worden. 

Hieronymus’ iter lubricum adulescentiae moet in zijn discursieve context gesitueerd 

worden, een perspectief dat me vruchtbaarder lijkt voor een begrip van zijn ascetische praktijk 

dan de eeuwige kwestie van de biografische waarheid. Ten eerste valt op dat Hieronymus 

nooit de enige zondaar is. Zijn correspondenten zijn steeds betrokken. De jeugdige 

uitspattingen heeft hij uitdrukkelijk samen met Rufinus beleefd: quam illud os, quod mecum 

uel errauit aliquando uel sapuit, inpressis figerem labris! (ep 3, 1), schreef hij hem vanuit 

Antiochië, toen hij vernomen had dat zijn jeugdvriend onder de beroemde ascetische helden 

van Egypte vertoefde. De monniken-clerici uit Aquileia hadden ook het ‘glibberige pad der 

jeugd’ begaan non sine timore (ep 7, 4). In dat opzicht passen deze opmerkingen in 

Hieronymus omschrijving van het paulinische ‘vlees’ dat hij sterk lichamelijk en seksueel 

invult.   

Meteen na zijn opmerking vraagt hij zijn vrienden uit Aquileia om voor zijn zus 

hetzelfde te doen als hij voor Eustochium zou doen: hoc [sc. iter lubricum adulescentiae] illa 

cum maxime ingrediens omnium fulcienda praeceptis, omnium est sustentanda solaciis, id est 

crebris uestrae sanctitudinis epistulis roboranda. Ze moet versterkt worden op haar moeilijke 

leeftijd.  Vergissen we ons niet: het ging hier niet om private brieven, maar om het typische 

brieftraktaat, opgedragen aan een maagd, waarin een bisschop haar virginitas looft en haar 

waarschuwt voor de gevaren op haar weg naar heiligheid. Als een ‘orthodoxe ster’ van de 

anti-ariaanse strijd als bisschop Valerianus van Aquileia zo’n brief zou schrijven aan 

Hieronymus’ zus, dan zou zij zich op een zekere beroemdheid kunnen verheugen: nostis 

puellares animos de his rebus plerumque solidari, si se intellegant curae esse maioribus (ep 

7, 4). Ascetische vrouwen waren voor de bisschoppen die hun adviseerden en leidden een 

manier om uitdrukking te geven aan hun eigen machtspositie, waarin Hieronymus blijkbaar 

graag wilde delen. In de vierde eeuw omringden bisschoppen als Athanasius en Ambrosius 
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zich met een schare maagden van de hoogste sociale klasse, ze waren an integral part of the 

bisshop’s show of power (Brown 1988: 260). Deze meisjes waren een menselijk ex voto: hun 

familie nam hen uit de roulatie van huwelijken waarmee ze traditioneel banden aanknoopte 

met andere families van de locale elite. Precies omdat hun positie als maagd nog steeds 

bedreigd was door de vereisten van een aristocratische familie, waren ze het levende bewijs 

van de macht van hun bisschop. Deze leider nam de macht van het gezinshoofd over (Brown 

1988: 261 – 262). Maagden waren het middel om de status van een bisschop te bevestigen. 

Ambrosius wist deze dynamiek uitstekend te bespelen. Hij legde een grote nadruk op het 

uelatio-ritueel, de rituele sluiering en inwijding van maagden. Hierin was volgens Ambrosius 

een grote taak voor de bisschop weggelegd: hij besliste op welke leeftijd de maagd haar sluier 

mocht aannemen en op grond van haar deugden liet hij haar al dan niet toe, cf. Hunter 2007: 

228-229: In essence, the ritual of virginal consecration enabled the bishop to assume the 

traditional role of the paterfamilias by offering the virgin as his ‘daughter’ to Christ as her 

‘bridegroom’. The analogie was not lost on Ambrose. Door zich bovendien te associëren met 

de zuiverheid van het maagdendom, kon hij de autoriteit en status van zijn heidense en 

christelijke gehuwde concurrenten in vraag stellen (Cooper 1992: 163). 

Later in Rome, als hij Eustochium met zijn ep 22 de dienst bewijst die hij van zijn 

vrienden uit Aquileia vroeg, zal Hieronymus dat expliciet niet doen op basis van een clericale 

autoriteit, pace Rousseau 1978: 111. Hij heeft zich nooit geprofileerd als priester, integendeel 

hij heeft steeds met bestudeerde nederigheid afstand gehouden, cf. Kelly 1975: 58. In Chalcis 

had hij zijn twijfels bij de verenigbaarheid van ascese en priesterschap of episcopaat. De 

verlokkingen van de stad waren volgens hem te groot, bovendien zou Heliodorus de monnik 

zijn naam letterlijk verloochenen: interpretare uocabulum monachi, hoc est nomen tuum: quid 

facis in turba qui solus es (ep 14, 6). In deze brief bouwt hij ook de redenering op dat een 

ware monnik geen perfectie kan bereiken in zijn vaderland, bij zijn familie (ep 14, 8): hij 

citeert daarbij het bekende Joh. 4:15 nemo propheta in sua patria honorem habet
23.  

 

 Trier: ad Rheni semibarbaras ripas […] ego primus coeperim uelle te 

 colere 
 

Nadat ze in Rome hun studie hadden afgerond, trokken Hieronymus en Bonosus in 3 

                                                           
23 Misschien moeten we een kanttekening plaatsen bij de hypothese dat Hieronymus gebroken zou hebben met 
zijn familie: hij geeft hier als het ware de retorische reden prijs waarom hij zijn leven vóór zijn conversio zo 
zorgvuldig heeft verzwegen.  
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naar Trier24. Midden vierde eeuw won de stad aan strategisch belang. Keizer Valentinianus I 

ondernam in 367 een expeditie tegen de Germanen, waarna hij zich in Trier vestigde: de stad 

zou tot aan zijn dood als keizerlijke residentie fungeren (Rebenich 1992: 32). Onder deze 

omstandigheden brak een nieuwe bloeitijd aan voor Trier zowel op politiek, militair als 

cultureel vlak. Hieronymus en Bonosus trokken naar Trier net toen deze ontwikkelingen 

volop aan de gang waren. Hun motieven zijn niet moeilijk te raden. Ze waren gekomen om 

carrière te maken aan het hof.  Ze maakten een goede kans, want de keizer, afkomstig uit 

Cibalae in Pannonië25, stond er bekend om dat hij mensen uit zijn geboortestreek begunstigde 

met hoge ambten (Rebenich 1992: 33). Hun retorische studies hadden hen hierop voorbereid: 

aliquoties cum adolescentulus Romae controuersias declamarem, et ad uera certamina fictis 

me litibus exercerem, currebam ad tribunalia iudicum (Comm. in ep. ad Gal. 1, 2). Booth 

1981: 257n64 leidt uit het bovenstaande citaat af dat Hieronymus een carrière als pleiter bij de 

praefectus praetorio ambieerde. Een andere suggestie luidt dat ze de functie van agentes in 

rebus uitoefenden (cf. infra). Ook andere vrienden uit Hieronymus’ kring trachtten een 

carrière uit te bouwen na de hiervoor noodzakelijk geachte studie van de artes liberales 

(vooral retoriek). Van Heliodorus weten we dat hij ook enige tijd in de keizerlijke 

administratie actief was26, senator Pammachius was door geboorte voorbestemd om een hoge 

functie te bekleden: hij zou later proconsul worden, misschien van Africa en Rufinus 

beproefde zijn geluk in het stedelijk centrum van Noordwest-Italië, Aquileia (Rebenich 1992: 

34). 

Trier was een bloeiende laatantieke stad: ondanks zijn ligging aan de grens van het rijk 

speelde het een belangrijke rol in de vierde-eeuwse politieke en culturele ontwikkelingen. In 

335 verbande Constantijn Athanasius, de antiariaanse bisschop van Alexandrië, naar Trier 

(Rousseau 1978: 81 en 92-95); het verblijf van de auteur van het leven van Antonius in deze 

stad heeft duidelijk sporen nagelaten. Zo kreeg de rhetor Augustinus  in Milaan in augustus 

                                                           
24 Hieronymus is zeer spaarzaam met informatie over zijn verblijf in Trier. Hij sprak over hun verblijf ad Rheni 

semibarbaras ripas, een vage geografische aanduiding voor Trier die opmerkelijk genoeg ook in een panegyriek 
voorkomt van senator Symmachus (or. I, 46) voor Valentinianus en diens zoon Gratianus, gehouden op 25 
februari 369 (Kelly 1975: 25n1). 
25 DNP s.v. Valentinianus [1], met verwijzing naar Zosimus, Historia Nova III, 36, 6: ὃς ἐκ µὲν Κιβάλεως 
ὥρµητο (πόλις δὲ αὕτη Παιονική) en Ammianus Marcellinus, Res Gestae XXX, 6, 6 
26 Ep 14, 6, gericht aan Heliodorus: derelicta militia castrasti te propter regnum caelorum. ‘Militia’ moet hier 
opgevat worden als ‘keizerlijke administratie, staatsambt’ en niet letterlijk ‘militaire dienst’ zoals Kelly 1975: 
19: On completing his education he [Heliodorus] was to serve as a soldier for a time, but was to abandon that 

calling in his enthousiasm for the ascetic life. Cf. Rebenich 1992: 34, die met een zekere waarschijnlijkheid 
afleidt dat Heliodorus’ kortstondige carrière zich eveneens in Trier afspeelde, zonder evenwel nauwkeurigere 
gissingen naar de datering (wat wenselijk zou zijn, aangezien hij niet in Hieronymus’ gezelschap verkeerde in 
Trier). Ter ondersteuning hiervan mag ik Augustinus, Conf. VIII, 16, 4 citeren, waar een agens in rebus zich op 
het moment van zijn ascetische conversio afvraagt: cuius rei causa militamus? 
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386 bezoek van Ponticianus, een provinciegenoot die deel uitmaakte van het korps van 

agentes in rebus in Trier (Brown 1967: 99). Hij wist hem een wonderlijk verhaal te vertellen 

over twee van zijn collega’s die op een vrije middag een wandeling maakten buiten de 

stadsmuren. Daar troffen ze een hutje aan, bewoond door eenvoudige asceten, pauperes 

spiritu, qualium est regnum caelorum (Conf. VIII, 16, 4). Ze troffen er ook een exemplaar van 

Athanasius’ Vita Antonii aan. Eén van hen begon erin te lezen en werd zo getroffen dat hij 

meteen bekeerd werd tot de ascetische levenswijze: ego abrupi me ab illa spe nostra et deo 

seruire statui, et hoc ex hac hora, in hoc loco aggredior (ibid.), zo bezwoer hij zijn vriend. 

Beiden namen ontslag en werden eremieten: amici Dei in plaats van amici imperatoris, met 

een woordspeling op laatstgenoemde semi-officiële benaming voor degenen die de hoogste 

rangen bekleedden in keizerlijke dienst. Pierre Courcelle heeft in beide agentes in rebus 

Hieronymus en Bonosus willen herkennen (Courcelle 1968: 383-386). Rebenich 1992: 36 

staat minder afwijzend tegenover Courcelles hypothese dan Kelly 1975: 30: Dies ist möglich, 

aber keinesfalls zwingend. Het voornaamste argument voor Courcelles hypothese is mijns 

inziens dat Hieronymus in zijn vroegste brieven als een nieuwe Antonius poseert (Cain 2006: 

515), een van zijn eerste werken de Vita Pauli, waarvan de held Paulus bewust in aemulatio 

met Athanasius’ Antonius geconcipieerd is en bepaalde trekjes deelt met Hieronymus zoals 

hij zichzelf in zijn eerste brieven opvoert. Het minste dat we kunnen zeggen is dat 

Hieronymus’ conversio waarschijnlijk op gelijkaardige wijze verlopen: hij las de vita Antonii 

en kwam mogelijk in contact met kleine groepen asceten in Trier die zich door Athanasius’ 

Antonius lieten inspireren. Hij en Bonosus lieten hun wereldlijke ambities varen. Kort daarop 

liet hij zich dopen, waarschijnlijk in Rome (Rebenich 1992: 31).27 

 

 

 Noord-Italië: Aquileienses clerici quasi chorus beatorum habentur28 

 

 Tot 374 verbleef Hieronymus samen met zijn jeugdvrienden Bonosus, Heliodorus en 

Rufinus in stedelijke centra van Noord-Italië, Emona en Aquileia, ook bezocht hij Stridon, 

                                                           
27 Dat hij zich zou laten dopen hebben in Rome nog voor hij naar Trier vertrok, zoals Kelly 1975: 23 beweert, is 
door Rebenich 1992: 29-31 overtuigend weerlegd. Deze verwijst naar de ingrijpende gebeurtenis die het doopsel 
vormde: het was een moment waarop men brak met de vroegere ambities en voornemens en een nieuw 
engagement aanging. Het doopsel, met zijn connotaties van zuivering van zonden, werd niet zelden pas op het 
sterfbed toegediend in de vierde eeuw (zo bvb. bij de meest betwiste ‘bekeerling’ van de vierde eeuw, 
Constantijn De Grote), want na het doopsel wogen de zonden een stuk erger door: post lavacrum illud maior et 

periculosior in sordibus delictorum reatus (Augustinus, Conf. I, 11, 17 cf. Rebenich 1992: 30). 
28 Chron. onder het jaar 374. 
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voor de laatste keer zo blijkt achteraf (Kelly 1975: 30). We hebben geen brieven uit die 

periode die ons direct vertellen waar hij verbleef, maar uit de adressanten van vroegste 

briefcorpus, geschreven vanuit Antiochië en Chalcis, blijkt dat hij waarschijnlijk onder de 

ascetische gemeenschap van de clerus in Aquileia verbleven heeft. Hij ontmoette zijn 

studievrienden Rufinus, die zich ca. 370 had laten dopen en voor het ascetische christendom 

gekozen had en Heliodorus. Hieronymus wou in Aquileia waarschijnlijk zijn ascetisch 

propositum
29 concretere vorm te geven (Kelly 1975: 32, Rebenich 1992: 43, 51) en een 

nieuwe Wirkungskreis op te bouwen nadat hij met het saeculum gebroken had (Rebenich 

1992: 139). Hij trof er een clericale ascetische huishouding aan. De priester Chromatius leefde 

samen met zijn broer en diaken Eusebius; bij hen hadden zich nog anderen aangesloten wier 

namen we kennen uit de eerste brieven van Hieronymus uit het overgeleverde corpus. Het 

idee voor een dergelijke cenobitische gemeenschap lijkt geïnspireerd te zijn op het voorbeeld 

van bisschop Eusebius van Vercelli (Kelly 1975: 32, Rousseau 1978: 87-88, Rebenich 1992: 

44 en 60).  

Hieronymus was vooraan in de twintig toen hij in Noordwest-Italië vertoefde, zoals 

Peter Brown het indringend geformuleerd heeft, brak een cruciale fase in zijn leven aan: We 

should not underestimate what it meant, in the ancient world, to pass from youth into one’s 

prime. Late Roman society weighed relentlessly on young men in their twenties. Their 

energies were drained by an unremitting search for patrons, for allies, and for public acclaim 

(Brown 1988: 394). In de ascetische kringen van Aquileia, Emona en Vercelli vond hij de 

‘juiste’ medestanders. Bisschop Valerianus was een waardige tegenhanger van Eusebius in 

Aquileia en zijn clerus had getriomfeerd over de arianen in hun stad: per uos ab urbe uestra 

Arriani quondam dogmatis uirus exclusum est (ep 7, 6). De ascetische gemeenschappen van 

Noord-Italië moeten in deze kerkpolitieke context gesitueerd worden.  Westerse bisschoppen 

als Eusebius van Vercelli en Hilarius van Poitiers, die onder de ariaanse keizers na 

Constantijn verbannen werden naar het oosten, hadden al snel ingezien dat een ascetische 

identiteit hun autoriteit als bisschop kon versterken. In zijn anti-ariaanse polemiek, 

geschreven vanuit zijn ballingsoord in Frygië, hing het bekende beeld op van de 

postconstantijnse kerk die in macht was toegenomen, maar op vlak van moraal en 

toegewijdheid gecorrumpeerd was door haar flirtage met de hoogste keizerlijke macht 

(Rousseau 1978: 86-87). Door zich als moreel zuivere asceet te profileren konden deze 

kerkleiders superioriteit claimen tegenover hun ariaanse tegenhangers. Rousseau (l.c.) merkt 

                                                           
29 Dit is de term die hij voor de levensvoering van hem en zijn ‘volgelingen’ placht te gebruiken cf. ep 22, 3. 
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nog op dat Hilarius voor Hieronymus een belangrijke inspiratiebron was. Reeds in Trier 

kopieerde hij geschriften van hem (cf. ep 5, 2) en in 396 zou Hilarius’ Contra Auxentium hem 

als bron dienen voor zijn geschrift tegen bisschop Johannes van Jeruzalem in de context van 

de origenistische controverse: This later and more personal squabble included doctrinal 

differences, but it was also concerned with the issue of authority – the authority of a bisshop 

vis-à-vis his clergy and neighbouring ascetics (Rousseau 1978: 87).  

Eusebius van Vercelli was niet alleen mogelijk de inspiratiebron van de ascetische 

clerusgemeenschap in Aquileia, hij bracht ook Euagrius van Antiochië mee bij de terugkeer 

uit zijn ballingschap in 365 (Rebenich 1992: 59-60), een rijke en invloedrijke christen die 

waarschijnlijk door Eusebius in Italië tot priester gewijd werd (ibid.). Hij was Hieronymus’ 

eerste patronus; zijn oudste bewaarde brief is een eulogium op Euagrius (ep 1). Hierin 

verhaalt Hieronymus hoe een aristocratische vrouw uit Vercelli onterecht beschuldigd werd 

van overspel en bijna dood gefolterd was, maar gered werd dankzij Euagrius’ tussenkomst via 

diens contacten aan het hof. Tot slot vermeldt Hieronymus nog schijnbaar terloops (in een 

praeteritio) hoe Euagrius de ariaanse bisschop van Milaan, Auxentius, heeft proberen doen 

afzetten30 en Damasus in zijn bloedige strijd om de bisschopstroon van Rome heeft helpen 

overwinnen (ep 1, 15). Rebenich 1992: 70-71 argumenteert  dat Hieronymus deze brief nog in 

Italië zou geschreven hebben, tegen de communis opinio dat de dood van Auxentius een 

zekere terminus post quem voor deze brief is.31 De adressant is een zekere Innocentius, een 

vriend van Euagrius uit Vercelli, die kort na Hieronymus’ aankomst bij Euagrius in Antiochië 

stierf. Hieronymus was toen ook ernstig ziek zodat een datering tussen 368/9 (Hieronymus’ 

conversio) en 374 (Hieronymus’ en Euagrius’ vertrek naar het oosten) waarschijnlijk lijkt. 

Alleszins is het duidelijk dat Euagrius Hieronymus’ eerste patronus zou worden, met deze 

eerste brief heeft hij hem blijk gegeven van zijn literair-retorische capaciteiten (Rebenich 

1992: 70).  

Hieronymus bezocht in deze periode voor de laatste keer zijn geboortestad Stridon. Zijn 

ervaringen in  Aquileia en zijn contacten met ascetische kringen uit andere steden van 

                                                           
30 Hieronymus overdreef schromelijk over Euagrius’ succes in dit geval, wanneer hij schreef hoe Auxentius als 
het ware ‘levend begraven’ (sepultum paene ante quam mortuum, ep 1, 15) werd door diens toedoen. Auxentius 
bleef ongestoord bisschop van Milaan tot aan zijn dood in 374 én met steun van de katholieke keizer 
Valentinanus I omwille van het status quo (zijn Niceense tegenbisschop Dionysius was voor hem overleden) én 
van de gouverneur Ambrosius die hem zou opvolgen (en post factum Auxentius’ zelfverklaarde tegenstander 
werd), ondanks de pogingen van Euagrius, Eusebius van Vercelli en Hilarius van Poitiers om hem te laten 
afzetten. Cf. Rousseau 1978: 88. 
31 Auxentium Medionlani incubantem huius excubiis sepultum paene antequam mortuum parafraseert Rebenich 
als: Auxentius, der wie ein Alp auf Mailand lastete, verschwand dank der Wachsamkeit des Evagrius noch zu 

seinen Lebzeiten völlig in der Versenkung, met andere woorden daß es Evagrius gelang, den arianischen Bischof 

noch vor seinem Tode (antequam mortuum) “zu begraben”, d.h. auszuschalten (Rebenich 1992: 70). 
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Noordwest-Italië hadden zijn gevoel verscherpt voor het onderscheid tussen 

doorsneechristenen van Stridon en degenen die de boodschap van het evangelie werkelijk ter 

harte namen volgens hem. Vanuit Chalcis uitte hij zijn bezorgdheid voor zijn voor ons 

anoniem gebleven jongere zus (Kelly 1975: 31). Immers, Lupicinus, priester in Stridon, was 

het spreekwoordelijke ‘deksel’ dat op het ‘potje’ van zijn lichtzinnige kudde paste: in mea 

enim patria rusticitatis uernacula deus uenter est et de die uiuitur: sanctior est ille qui ditior 

est. accessit huic patellae iuxta tritum populi sermonem dignum operculum, Lupicinus 

sacerdos [Hieronymus citeert Lucilius Fr. 1299 Marx] uidelicet ut perforatam nauem debilis 

gubernator regat, et caecus caecos ducat in foueam, talisque sit rector quales illi qui reguntur 

(ep 7, 5). Deze opmerking van Hieronymus kan echter niet zomaar letterlijk worden opgevat. 

We hebben hier te maken met het eerste staaltje van satire – cf. het Lucilius-citaat – van 

Hieronymus’ hand, een genre dat hij in prozavorm als geen ander beheerste. De brief maakt 

deel uit van de collectie woestijnbrieven die later door Hieronymus zelf gebundeld werd om 

zichzelf als een soort Latijnse Antonius aan de ascetisch gezinde leden van de 

senaatsaristocratie te presenteren toen hij in 382 naar Rome terugkeerde (Cain 2006: 521 en 

525). Misschien is deze satirische sneer naar zijn geboortestad bedoeld om de ‘eenzaamheid’ 

van zijn eremietenbestaan te benadrukken in emulatieve navolging van Antonius die zich pas 

na 20 jaar eenzame askesis weer aan de mensen vertoonde (Vita Antonii 14). Bovendien zou 

Antonius zijn zus aan een ascetes hebben toevertrouwd voor hij de eenzaamheid van de 

woestijn introk (Vita Antonii 3). Niet toevallig lezen we in Hieronymus’ brief vlak voor de 

passus over Lupicinus dat zijn eigen zus in veilige handen is onder de leiding van zijn vriend 

Julianus, diaken in Aquileia: soror mea in sancti Iuliani in Christo fructus est (ep 7, 4). 

Ondanks deze gestileerde zelfrepresentatie is het niet uitgesloten dat Hieronymus met de 

‘ongecultiveerdheid’ van Stridon en zijn priester verwijst naar de anti-ascetische en ariaanse 

neigingen bij de christenen in zijn geboortestad waar ‘de buik hun God is’ (cf. Rebenich 

1992: 51). Rebenichs (1992: 51n190) bezwaren tegen de mening van Kelly 1975: 34 dat 

Hieronymus vertrek uit Italië zou bespoedigd zijn doordat hij gebroken had met zijn familie, 

nopen er niet toe om dit idee te verwerpen, net zo min als Kelly zelf grondige bewijzen kan 

aanhalen voor zijn stelling.  
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Antiochië, Chalcis en Antiochië: anachorese en frustraties 
 

Begin jaren zeventig verstoort een subitus turbo en een impia avulsio het ascetische 

netwerk in Noord-Italië (cf. ep 3, 3). De redenen voor de spanningen zijn ons niet bekend. 

Allicht had de ascetische ijver wrevel gewekt bij andere christenen (Kelly 1975: 34), een 

plausibele verklaring gezien Hieronymus’ opvliegende aard. In Emona, bijvoorbeeld, was 

men geschokt over zijn gedrag en in verschillende brieven smeekte hij om vergiffenis en 

begrip. In ieder geval vertrok hij32 eind 372 op pelgrimstocht naar het Oosten. Ook zijn andere 

vrienden verlieten rond die tijd Italië. Euagrius keerde samen met Hylas33 en Innocentius, de 

Aquileiaanse priester aan wie de eerste brief uit het overgeleverde corpus (cf. supra) gericht 

is, terug naar huis in Antiochië. Hieronymus’ reisdoel was het Heilig Land, met als bekroning 

Jeruzalem. Hij nam echter zijn tijd om enkele belangrijke culturele centra aan te doen, zoals 

Athene en Ancyra (Kelly 1975: 37). Vermoeid door de lange reis bereikte hij ziek en met 

hoge koorts Antiochië. Hij vond er onderdak in de villa van Euagrius. De peregrinatio vond er 

een abrupte onderbreking. Hieronymus was volledig gebroken door het reizen en leed aan een 

levensbedreigende koorts. Tijdens zijn ziekte stierven zijn vrienden Innocentius en Hylas; 

Hieronymus zette zijn plannen om naar Jeruzalem verder te reizen overboord. Ook wanneer 

hij hersteld was, bleef hij in Antiochië. Hij was besluiteloos en kon zich er niet toe brengen 

om zich in de woestijn als eremiet terug te trekken (Rebenich 1992: 85-86). Hij zou nog een 

jaar aarzelen voor hij de stap zette. 

Om Hieronymus’ wedervaren te begrijpen moeten we een korte excursus maken naar 

de toestand waarin de Antiochese kerk zich bevond34. De spanningen rond de Antiochese 

bisschopstroon vormden de reden voor Euagrius’ terugkeer naar zijn geboortestad (Rebenich 

1992: 72). Net als in Noord-Italië was de trinitarische tweespalt nog lang niet uitgewoed; 

integendeel, de toestand was er met de jaren alleen maar complexer op geworden. In 

Antiochië was er een ariaanse bisschop, Euzoius, erkend door de keizerlijke autoriteiten – de 

ariaanse keizer Valens resideerde in Antiochië. Het orthodoxe kamp was verdeeld in twee 

partijen, ieder aan het hoofd gestaan door een bisschopspretendent. De kwestie draaide om de 

                                                           
32 Hij reisde niet alleen, aangezien we weten dat verschillende vrienden uit Italië elkaar ontmoetten bij Euagrius 
in Antiochië. Of Euagrius al dan niet samen met Hieronymus reisde is niet meer te achterhalen (Rebenich 1992: 
85). 
33 Een slaaf van niemand minder dan Melania de Oudere. Misschien stuurde Melania hem mee omwille van haar 
theologische en kerkpolitieke interesses (cf. het Antiochese schisma), aldus Rebenich 1992: 84. 
34 Gebaseerd op Kelly 1975: 38sqq, Rebenich 1992: 57sqq en Rousseau 1978: 104-106. Ik stel de gang van 
zaken ietwat schematisch voor, een gedetailleerd overzicht van het Antiochese schisma valt buiten het bestek 
van deze masterproef. 
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interpretatie van de Niceense hypostaseisleer. De ene partij stelde voor om de drie Personen te 

omschrijven als drie ὑποστάσεις in één οὐσία. Op die manier dachten ze sabellianistische 

misvattingen (het zondermeer gelijkschakelen van de drie Personen) te kunnen vermijden. 

Hun leider en bisschop in spe was Melitius en ze hadden de meerderheid van de Antiochese 

christenen aan hun zijde. Voor latijnstalige christenen en in het Niceense credo was 

ὑπόστασις echter een synoniem van substantia of οὐσία. Daarom was de drie-

hypostaseistheologie voor de Oudniceense partij onder leiding van hun ‘bisschop’ Paulinus 

onaanvaardbaar. Zij waren echter een fanatieke minderheidspartij. Schematisch kan men 

zeggen dat het min of meer om een scheiding tussen een strikt westerse en een progressievere 

oosterse interpretatie van de Niceense Triniteitsleer ging. De zaak werd nog gecompliceerder 

wanneer er nog een vierde ‘bisschop’ bij kwam, Vitalis, die de Niceense Triniteit aanvaardde, 

maar net als zijn leermeester Apollinarius van Laodicea verkondigde hij dat Jezus’ ziel niet 

menselijk, maar de goddelijke Logos was.  

De tweetalige Euagrius was door Damasus op diplomatieke missie gestuurd (Kelly 

1975: 48). De bisschop van Rome eiste van Basilius van Caesarea, die voor Melitius in het 

Westen bemiddelde, een geloofsbelijdenis die hij moeilijk kon accepteren. Euagrius 

provoceerde door zijn weigering om de missen van de Melitianen bij te wonen. Hieronymus 

deelde de sympathie van zijn patronus voor de Oudniceense partij van bisschop Paulinus. 

In 374, na een jaar van ziekte en aarzeling, trok Hieronymus zich terug in een 

anachoretisch bestaan. Hij wou zijn geïdealiseerde Syrische ascetische helden opzoeken en 

hen vervoegen. Het was een onderneming die wel moest mislukken gezien zijn 

lichtontvlambare temperament en zijn erudiete achtergrond (Rousseau 1978: 102). Zijn breuk 

met de wereld was evenwel niet zo radicaal als hij het zelf wil doen uitschijnen. Het beeld van 

Hieronymus als ascetische boeteling in de woestijn, werkend in het zweet zijns aanschijns, dat 

vanaf de vijftiende eeuw de iconografie van de kerkvader beheerste, is grotendeels gebaseerd 

op latere geschriften en brieven, bij uitstek ep 22 Ad Eustochium (Rebenich 1992: 86 en 95, 

Cain 2006). Hierin doet hij echter aan retorische zelfrepresentatie ter bevestiging van zijn 

autoriteit. Rebenich 1992: 85-98 laat een heel andere Hieronymus zien. Ten eerste is de 

precieze ligging van de solitudo Syriae Chalcidis niet met zekerheid gekend. Op basis van 

afstandsberekeningen en verwijzingen in Hieronymus’ werken  komt Rebenich tot de 

conclusie dat het erg plausibel is dat hij in een barak of een huis verbleef op een stuk grond 

dat aan Euagrius toebehoorde, gelegen in Maronia op zo’n dertig kilometer van Antiochië. 
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Zijn rijke beschermheer kon hem zo gemakkelijk en geregeld bezoeken35 om hem zijn 

correspondentie te bezorgen en zijn antwoorden erop mee te nemen (Rebenich 1992: 95). Het 

feit dat hij er een uitvoerige correspondentie op nahield wijst erop dat zijn afzondering nooit 

absoluut kan geweest zijn. Ook de omstandigheden van zijn verblijf kunnen niet zo bar zijn 

als hij ze later voorstelde. We mogen niet vergeten dat hij zijn enorme bibliotheek bij zich had 

en dat hem scribae ter beschikking stonden; behalve brieven heeft hij waarschijnlijk ook zijn 

Vita Pauli tijdens zijn woestijnverblijf geschreven. Dit alles maakt het onwaarschijnlijk, zegt 

Rebenich 1992: 94, dat Hieronymus in a natural cave in the rocks (Kelly 1975: 47) woonde. 

Rebenich wil verdergaan en stelt dat zijn ascese niets gemeen had met zijn helden Antonius of 

Paulus en zijn Syrische buren. Hij zou een milde westerse variant beoefend hebben die hij 

reeds in Noord-Italië had leren kennen. Rebenich 1992: 97 omschrijft die als een secessus uit 

de stad, een uita contemplatiua leiden in plaats van een uita actiua. Deze interpretatie doet 

denken aan wat Foucault in Le souci de soi over de elite uit de eerste eeuwen na Christus 

zegt: Il est possible encore, au milieu ou au terme de sa carrière, de se décharger de ses 

diverses activités, et profitant de ce déclin de l’âge où les désirs sont apaisés de se consacrer 

entièrement, comme Sénèque dans le travail philosophique, ou Spurrina dans le calme d’une 

existence agréable, à la posession de soi-même (1984b: 66). Wat onderscheidt Hieronymus 

dan van een Seneca of een Spurrina, vriend van Plinius Maior? Als hij werkelijk dergelijk 

ascetisch ideaal voorstond, waarom propageerde hij dan die radikale Weltverneinung östlicher 

Eremiten (Rebenich 1992: 97) in zijn latere brieven en monnikenlevens? Het verschil met de 

heer die zich op zijn buitenverblijf terugtrekt om zorg aan zichzelf te besteden en de filosoof 

die zich aan een strikt dieet houdt, ligt volgens mij niet zozeer in de graad van strengheid, 

maar in wat men als moreel relevant beschouwd, welk doel men zich stelt en hoe men zich als 

ascetisch subject erkent. Zelfrepresentatie is overigens geen argument om zijn beschrijving 

van zijn strijd tegen het vlees en zijn vasten als retorische fictie af te doen – hetgeen Rebenich 

nergens probeert. Rebenich argumenteert elders nog: Zum anderen war die Zeit des 

Hieronymus in der Einsamkeit keineswegs gänzlich mit asketisch-monastischen Praktiken 

ausgefüllt (1992: 93). Zo leerde Hieronymus Syrisch, Grieks en Hebreeuws en schreef zijn 

Vita Pauli. Deze voorbeelden worden echter niet door Hieronymus als onascetisch gezien, 

maar in termen die doen denken aan de basisvorm van een spirituele oefening.36  

                                                           
35 saepe me visitet [sc. Euagrius] (ep 7, 5). Aan Damasus vraagt hij om Euagrius als tussenpersoon te gebruiken 
om hem brieven te sturen. 
 
36 In die zin beschrijft hij ze in Ad Rusticum ep 125, 12: om zijn lustvolle ‘warme’ gedachtestroom te breken, 
leerde hij Hebreeuws. Hij beschrijft zijn studie van die taal in fysieke termen: hij moest zich de laryngalen en 
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Hieronymus bracht twee jaar – van 375 tot 377 – in zijn cel door met stijgende 

verveling en irritatie (Brown 1988: 366). Hij kon niemand van zijn vrienden overtuigen om 

hem te vergezellen, getuige zijn wanhopige poging om Heliodorus uit te nodigen (ep 7). Hij 

moest wat Syrisch – een barbarus semisermo (ep 7, 2) leren, wilde hij kunnen communiceren 

met zijn ascetische buren. Hij werd omringd door Melitianen, in zijn ogen arianorum proles. 

Voortdurend dwong men hem een geloofsbelijdenis voor strekkingen in het Antiochese 

schisma die hem niet zinden. Hij adviseerde Damasus per brief tegen de Melitianen (Rebenich 

1992: 112). Zijn geïdealiseerde voorstelling van de Syrische eremieten strookte niet met de 

realiteit (Kelly 1975: 55). Hij vond hen arroganter dan koningen: Pudet dicere: de cauernis 

cellularum damnamus orbem, si in sacco et cinere volutati de episcopis sententiam ferimus. 

Quid facit sub tunica paenitentis regius animus?(ep 7, 2). In de Syrische woestijn trof hij een 

heel andere ascetische cultuur aan dan degene die hij in Italië had leren kennen of in zijn 

lectuur van de Vita Antonii. In Syrië was de scheiding tussen woestijn en bewoonde wereld 

niet zo absoluut als in Egypte, de Syrische heiligen waren niet honkvast zoals de Egyptische 

eremieten. Ze leken op de remnuoth  die Hieronymus met zoveel minachting zou afschilderen 

in zijn brief aan Eustochium (ep 22) (Driver 1995: 53). Ze waren weinig honkvast, niet 

gebonden aan herkenbare autoriteiten, ze zochten de natuurlijke, presociale vrijheid op, 

gesymboliseerd door de woestijn (Brown 1988: 332). Door vasten en gebed hadden ze zich in 

een ‘engelentoestand’ gebracht, waardoor alle conventionele ‘grenzen’ opgeheven waren, ook 

die van het onderscheid in sekse (Brown l.c.). Hieronymus, de door en door Latijnse asceet, 

was hoogst verbaasd toen hij een bejaard koppel elke dag naar de kerk zag gaan, maar voor de 

inwoners waren het doodeenvoudig ‘heiligen’, ze keken er niet van op: de his dum curiose ab 

accolis quaererem, quaenam esset eorum copula, matrimonii, sanguinis an spiritus, omnes 

uoce consona sanctos et deo placitos et mira nescio quae respondebant (Vita Malchi 2). 

Brown becommentarieert treffend wat uit deze passage blijkt over de reactie van Hieronymus 

en zijn westerse lezers: The incident is a reminder that sexual renunciation, as practiced in 

one region, could look very different to Christians from another part of the Roman world 

(1988: 101).  Deze onconventionele ‘engelen’ waren allicht niet onberoerd door de 

theologische twisten van hun tijd; de vrees die Hieronymus de plaatselijke priester Marcus in 

de mond legt, verraadt misschien de ambiguë houding van de gevestigde clerus tegenover dit 

soort asceten: plane times ne eloquentissimus homo in Syro sermone uel Graeco ecclesias 

circumeam, populos seducam, scisma conficiam (ep 17, 2). Het is echter weinig 

                                                                                                                                                                                     

glottisslagen van deze vreemde taal eigen maken (stridentia anhelantiaque uerba meditarer), het was labor. Van 
dit amarum semen heeft hij later als exegeet de vruchten geplukt 
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waarschijnlijk dat Hieronymus met de Syriër Marcus in het Latijn communiceerde. De brief 

lijkt dus meer bedoeld om zijn Latijnstalige achterban te verzekeren van zijn strijdvaardigheid 

voor de orthodoxie in moeilijke situaties, een beeld dat zijn vrienden uit Aquileia en 

omstreken zeker zal hebben aangesproken en waarmee hij in Rome succes meende te oogsten. 

Ondanks Hieronymus’ retorische zelfrepresentatie weerspiegelen zijn brieven voor het 

eerst de minderheidspositie die hij in die vreemde omgeving innam. De Syrische asceten in 

Chalcis beschouwden hem als een indringer, die hun een vreemdsoortige, westerse orthodoxie 

wou opdringen (Kelly 1975: 55). Voor de tweede keer in zijn leven moest Hieronymus 

noodgedwongen en in onmin vertrekken. Hij keerde terug naar Euagrius’ woning in 

Antiochië. Hij nam ook een nog meer uitgesproken positie in in het Antiochese schisma: 

hoewel hij eerder vooral tegen Melitius was, sprak hij nu ook een positieve voorkeur voor 

Paulinus uit. Hij liet zelfs toe dat hij door deze laatste tot priester werd gewijd, hoewel hij 

naar eigen zeggen er steeds op stond om zijn vrijheid als asceet te mogen behouden en 

onafhankelijk te zijn van zijn bisschop, cf. Kelly 1975: 58. 

Hij nam in Antiochië de tijd om zich te verdiepen in de griekstalige christelijke 

intellectuele traditie. Het was hier dat hij de commentaar van Alexander van Aphrodisias op 

Aristoteles’ logica en de Eisagogè van Porphyrius las. Hieronymus had ambitie en een manier 

om die vorm te geven was de Latijnse wereld een eigen christelijke literatuur en cultuur te 

geven. Dit kon bij uitstek door een injectie van vertalingen en bewerkingen van Griekse 

christelijke werken. We weten dat hij bij Apollinarius van Laodicea gestudeerd heeft (Kelly 

1975: 59). Ondanks zijn weinig orthodoxe christologie bleef de man gerespecteerd om zijn 

erudiete bijbelexegese. Hij hanteerde het principe dat de ‘letterlijke’, historische interpretatie 

van de Schrift voorrang moest krijgen op de allegorische uitlegging die vooral in Alexandrië 

met Origenes opgang had gemaakt. Hieronymus bestelde verschillende boeken die zijn 

interesses weerspiegelen: naast historische werken valt vooral zijn nieuwsgierigheid naar 

polemische werken tegen ‘ketters’ op: hij verdiepte zich gretig in Tertullianus, Cyprianus, 

Hilarius en Athanasius (Kelly 1975: 64) . Hij zal zich in deze periode ook voor het eerst zelf 

aan polemiek wagen met zijn Altercatio Luciferiani et Orthodoxi.  

Intussen keerde ook het tij in de ariaanse kwestie. In 378 liet de ariaanse keizer Valens 

het leven bij Adrianopel. In het westen stelde de orthodox Gratianus zijn neef Theodosius aan 

als Augustus van het Oosten. Tijdens de crisis waarin het rijk verkeerde had Valens de 

verbannen orthodoxe clerus teruggeroepen in een poging om de onenigheid ongedaan te 

maken. Gratianus ging op die lijn verder en verordende tolerantie voor alle groeperingen 

behalve voor extremistische minderheden. De steun van de autoriteiten ging logischerwijs 
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naar de partij met de meeste aanhang. Melitius keerde in 378 terug uit ballingschap en werd 

tegen het einde van 379 overal in het Oosten, behalve door Alexandrië, erkend als de 

rechtmatige bisschop van Antiochië. Deze gang van zaken beviel de voorstanders van 

Paulinus allerminst (Kelly 1975: 66-67). Hieronymus trok tegen die tijd naar Constantinopel, 

waar in 381 op vraag van Theodosius een concilie zou bijeenkomen om de Niceense 

orthodoxie te bevestigen en de eenheid in de Kerk te verzekeren. Melitius zat de vergadering 

aanvankelijk voor, maar overleed al snel. Zijn opvolger was Gregorius van Nazianze. Hij 

pleitte ervoor om Paulinus aan te duiden als rechtmatige opvolger van Melitius als bisschop 

van Antiochië. Het draaide op een mislukking uit: de vergadering koos voor Flavianus, 

Melitius’ vertrouweling. Als nieuw credo werd een formule voorgesteld die de Niceense 

bevestigde, maar zodanig geformuleerd dat een drie hypostases-interpretatie mogelijk was, 

weliswaar in termen die men ook voor het Westen acceptabel achtte (Kelly 1975: 69). Hoewel 

deze kerkpolitieke strijd een belangrijke reden vormde voor Hieronymus’ komst in de stad 

(Rebenich 1992: 117), was zijn verblijf ook cruciaal voor zijn intellectuele ontwikkeling. Hij 

studeerde bij Gregorius van Nazianze. Via hem verdiepte hij zijn kennis van Origenes’ 

geschriften en exegetische methode, die hij waarschijnlijk al in Antiochië had leren kennen. 

Hierin deelde hij zijn leermeesters enthousiasme voor de Alexandrijnse geleerde. Hij vond bij 

hem een allegoriserende bijbelexegese, een manier om de tekst van het Oude Testament 

filologisch te benaderen (ik verwijs hiermee naar diens Hexapla en het inzicht in het belang 

van de ‘Hebraica ueritas’). Hieronymus zou hier reeds enkele van Origenes’ preken vertaald 

hebben. 

 

 

Rome: sancta superbia 
 

 Hieronymus, Damasus en de Romeinse senaatsaristocratie 
 

In 382 zag Hieronymus de kans schoon om naar Rome te vertrekken, samen met 

Paulinus en Epiphanius. Kerkpolitieke aangelegenheden in de nasleep van de stormachtige 

bijeenkomst die later doorging voor het ‘Concilie van Constantinopel’ waren de directe 

aanleiding voor de overtocht (Rebenich 1992: 141). In het Westen was men immers 

allesbehalve tevreden over de gang van zaken in de Oosterse kerk. Bisschoppen als 

Ambrosius en Damasus voelden zich gepasseerd door het recente synode waarop de westerse 
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standpunten zo goed als genegeerd waren. Hun pogingen om een ‘rijksconcilie’ bijeen te 

roepen, waarin ook (en vooral) de standpunten van de Latijnse bisschoppen doorwogen, 

mislukten echter. Paulinus zocht in het westen steun voor zijn minderheidspositie, nu 

Flavianus, een volgeling van Melitius, in Constantinopel als enige legitieme bisschop van 

Antiochië erkend werd. Voor Hieronymus lagen er in Rome interessante kansen voor het 

grijpen. Vanuit Chalcis en Antiochië had hij reeds contact gelegd met Damasus in verband 

met de hypostasen-controverse. Hij presenteerde zich als een benarde voorvechter van de 

Latijnse, oudniceense orthodoxie: ab Arrianorum prole, Campensibus, novellum a me, 

homine Romano, nomen exigitur. Zijn kennis van het Grieks maakten hem een geschikte 

tussenpersoon voor de communicatie met de Griekstalige kerk; ook kende hij de disputen 

ervan van dichtbij, zodat hij hulp kon bieden bij strategische aangelegenheden. Rufinus 

vermeldt dat hij Damasus’ rechterhand was in kerkpolitieke aangelegenheden, bijvoorbeeld 

om een geloofsbelijdenis op te stellen tegen de leer van Apollinaris.37 Ook zijn ascetische 

gezindheid moet Damasus aangesproken hebben: de bisschop van Rome dichtte epigrammen 

over maagdelijkheid waarin hij ook zijn eigen exploten verheerlijkte en liet ze op marmer 

beitelen (Rebenich 1992: 145). Hieronymus deed zich ook graag voor als een exegetisch 

specialist in de traditie van Origenes. In Constantinopel had hij reeds het visioen van Jesaja 6: 

1-9 becommentiarieerd en, misschien later, in briefvorm aan Damasus verzonden (epp 18A en 

B). Het stuk is door en door beïnvloed door Origenes, maar wijkt af van diens interpretatie 

van de serafim die rond God staan als de Heilige Geest en de Zoon, omdat zoiets aanleiding 

kan geven tot een arianiserende uitleg als zouden de tweede en derde persoon van de triniteit 

ondergeschikt zijn aan de Vader (Kelly 1975: 78n43). Epiphanius vond onderdak bij de 

aristocratische weduwe Paula, toen 34 jaar oud, en voor Paulinus regelde ze elders een 

onderkomen. Via zijn reisgenoten kwam Hieronymus met haar in contact. Toen haar man een 

jaar voor Hieronymus’ komst gestorven was, bedreef ze een vorm van huisascetisme samen 

met haar dochters en slavinnen (Rebenich 1992: 155). Van haar dochters waren er niettemin 

meerdere ‘bestemd’ voor een huwelijk: Blesilla wier echtgenoot al na enkele maanden 

                                                           
37 Cf. De adulteratione librorum Origenis 13: Damasus vroeg raad aan een bevriende priester om een anti-
apollinarische geloofsbelijdenis op te stellen; die man was iemand qui illi ex more negotium procurabat. Zoals 
Rebenich 1992 : 144 opmerkt is de presbyter quisdam zeker Hieronymus. Rufinus’ geciteerde werk dateert uit 
397 (Clark 1992 : 163) als addendum bij een vertaling van Pamphilus’ Apologie voor Origenes, een vertaling om 
de recente aanvallen op Origenes van Epiphanius en Hieronymus (in zijn Contra Ioannem) – zij het zonder hen 
bij naam te noemen (cf. Clark 1992: 159-160). Rufinus’ opmerking is bijzonder venijnig voor Hieronymus (hij 
vertelt hoe deze zelf slachtoffer werd van ketterse interpollaties zoals Origenes: zo neemt hij hem elke grond 
weg om Origenes af te vallen) zodat Hieronymus’ uitspraken over zijn verhouding met Damasus geloofwaardig 
zijn. Met Rebenich (l.c.) moeten de beweringen van P. Nautin verworpen worden als zou Hieronymus zijn 
contact met Damasus volledig verzonnen hebben en de brieven aan en van hem na diens dood geschreven 
hebben, zie P. Nautin TRE XV s.v. Hieronymus. 
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overleed, Rufina die voortijdig stierf, maar van wie we weten dat ze op huwbare leeftijd was 

toen haar moeder met Hieronymus naar het Oosten trok (ep 108, 6) en Paulina die met 

Hieronymus’ studiegenoot, de senator Pammachius zou trouwen. Haar zoon Toxotius zou, als 

heiden, de christelijke Laeta huwen. Paula en Eustochium frequenteerden het paleis van 

Marcella op de Aventijn. Toen Marcella’s echtgenoot midden jaren vijftig overleed, deed haar 

moeder Albina er alles aan om haar te doen hertrouwen met Cerealis, consul in 358. Marcella 

slaagde erin dit alles af te wenden en zich een ascetische levensstijl aan te meten. Albina had 

er echter voor gezorgd dat het fortuin van de Caeionii binnen deze familie bleef door in haar 

testament alles na te laten aan de kinderen van haar broer. Het is niet mijn bedoeling om een 

volledig overzicht te geven van de aristocratische vrouwen met wie Hieronymus te Rome in 

contact kwam, maar om met Salzman 2002: 151-155 en Brown 1961 hun hyperascetische 

karakter af te zwakken dat Hieronymus hun wil aanmeten.  

In het Rome van de vierde eeuw zien we hoe sinds de bekering van Constantijn de 

aristocratische families het midden hielden tussen de nieuwe religion of the court (Brown 

1961: 11) en de aloude Romeinse religieuze tradities. De scheidingslijnen liepen doorheen de 

families (Rebenich 1992: 174-175), maar we mogen de oppositie heidenen – christenen niet  

te scherp stellen. Sinds de bekering van Constantijn hadden christenen en heidenen onder de 

Romeinse senatoriale families een common ground gevonden in de klassieke cultuur en 

literatuur, waarvan de Vergiliuscento van Proba een typevoorbeeld is (Brown 1961: 9). 

Volgens Salzman 2002: 163-164 suggereert haar houding de typische reactie van een 

aristocrate op het christendom in de vierde eeuw, in tegenstelling tot de bekende leden van 

Hieronymus’ Romeinse kring. Proba’s gedicht was een te verregaande toenadering38 voor de 

fanatieke Hieronymus, het ontlokte hem zeer gepikeerde opmerkingen: Quasi non legerimus 

Homerocentonas et Vergiliocentonas, ac non sic etiam Maronem sine Christo possimus 

dicere Christianum […] puerilia sunt haec et circulatorum ludo similia (ep 53, 7), cf. Brown 

l.c. De aristocratische huwelijksmoraal tekende ook Hieronymus’ ascetische vrouwen. Zo 

hield het huwelijksleven van Paula en haar heidense man Toxotius pas op als ze na vier 

dochters eindelijk een zoon baarde, de gelijknamige Toxotius. Deze zoon was geen christen 

net zoals zijn vader, hoewel hij zich later bekeerde. Ook bij de Anicii zien we deze tendens: 

de mannelijke telgen van de gens bleven trouw aan de voorouderlijke religieuze tradities 

(Brown 1961: 7). De bekering tot een ascetische versie van het christendom was secundair 

                                                           
38 Voor een analyse van het gedicht waaruit blijkt dat Proba de hele christelijke boodschap over rijkdom afzwakt 
voor haar aristocratisch lezerspubliek en een ware lofzang op huwelijkse waarden geeft en ‘kuisheid’ 
geformuleerd wordt als ‘trouw aan de religie’ zie Clark 1986: 124-147, Faltonia Proba and her Vergilian Poem: 

the Christian Matron as Artist en 153-163, Jesus as Hero in the Vergilian Cento of Faltonia Proba. 
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tegenover de bekering tot christendom op zich. Bovendien is dat laatste op veel traditionelere 

wijze verlopen dan vroeger werd aangenomen (bvb. Brown 1961): in een gemengd huwelijk 

tussen een christelijke man en een heidense vrouw was het niet vanzelfsprekend dat zij hem 

bekeerde. In haar studie over de christianisering van de Romeinse aristocratie heeft M. 

Salzman op basis van literaire én epigrafische attestaties een statistische populatie van 414 

aristocraten samengesteld (Salzman 2002: 140). Van de 90 gehuwde vrouwen in het corpus 

waren er 82 getrouwd met mannen van dezelfde religie (Salzman 2002: 145). Niet alleen 

moeten Hieronymus’ overdreven jubelkreten over de bekering van heidenen door hun 

christelijke vrouwen terzijde geschoven worden, maar ook moet het ‘probleem’ dat deze 

gemengde huwelijken stellen sterk gerelativeerd worden. Zelfs in Hieronymus’ brievencorpus 

is enkel Paula’s zoon Toxotius bekeerd door zijn christelijke echtgenote Laeta. Een 

‘aristocratische christelijke cultuur’ is geattesteerd sinds de dagen van Constantijn (Brown 

1961), maar de ascetische kringen rond aristocratische vrouwen waren zeer klein, hoewel ze 

een zekere invloed hadden (Salzman 2002: 168). 

 

 Een Latijnse Origenes 
 

Voor de ascetische aristocrates van Rome in de kring van Paula en Marcella zou 

Hieronymus de rol spelen van Origenes. Hij was hierin geen uitzondering in zijn tijd; 

spirituele leiders als hij en Arius zetten de traditie verder van het christelijke διδασκαλεῖον in 

de vierde eeuw; ze konden zich op die manier in concurrentie treden met de autoriteit van hun 

bisschoppen (Brown 1988: 266, Clark 1986: 47). De vrouwen waren van hun kant ook op 

zoek naar dergelijke figuren die hun als ascetes het nodige aanzien konden geven. 

Hieronymus deed het later graag uitschijnen dat de kring op de Aventijn exclusief onder zijn 

hoede stond. In zijn brieven vinden we echter aanwijzingen dat in Rome een ware 

concurrentieslag werd uitgevochten om het patronaat van deze vermogende ascetes. In epp 41 

en 42 lezen we dat Marcella bezoek gekregen heeft van een montanist en een aanhanger van 

Novatianus die haar van hun standpunten probeerden te overtuigen. Dergelijke bezoeken aan 

aristocratische ascetische huishoudens waren voor dit soort groeperingen een kans om een 

netwerk uit te bouwen dat hun de nodige steun en sociaal aanzien zou geven (Maier 1995: 

239-240). Ook Damasus nam deel aan dit sociale ritueel dat een verderzetting was van het 

traditionele patronagesysteem, het leverde hem van zijn tegenstanders de bijnaam 

matronarum auriscalpius op (Collectio Avellana 1, 10).  
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De kring kwam samen in Marcella’s paleis op de Aventijn. Daar wijdden ze zich aan 

Bijbellectuur en –exegese onder Hieronymus’ leiding. Het was waarschijnlijk meer voor hen 

dan voor Damasus dat hij Origenes’ preken over het Hooglied vertaalde. Hij had ook nog een 

voordeel tegenover mogelijke concurrenten. Hij kon kennis van het Hebreeuws claimen en die 

zelfs doorgeven aan Paula en haar dochters Eustochium en Blesilla: wat al een uitzondering 

was voor christelijke mannen in de Late Oudheid maakte hij mogelijk voor deze vrouwen. 

Hierin zien we hoe hij zich Origenes’ ideaal toe-eigende van unrelenting ascetic labor of the 

mind, associated with the Christian’s daily meditation on the “delights of the law” (Brown 

1988: 368-369) om er zijn ascetische kring mee te modelleren. Voor deze kring vertaalde hij 

Origenes’ Preken over Hooglied en het tractaat De spiritu sancto van de contemporaine 

Alexandrijnse exegeet Didymus de Blinde die in de origenistische traditie werkte. Origenes 

was niet alleen de grote, enorm productieve bijbelexegeet, maar ook een tekstcriticus en 

kenner van het Hebreeuws die met zijn Hexapla Hieronymus het idee aanreikte van de 

Hebraica ueritas en om de bestaande Bijbelvertaling te herzien onder de auspiciën van 

Damasus. Hij begon bescheiden met een herziening van de Latijnse evangelietekst op basis 

van ‘oude’ Griekse codices: hij behield daarbij zoveel mogelijk van de oude vertaling. In de 

weerstand die deze activiteit opriep onder de clerus van Rome zien we hoe Hieronymus zijn 

filologische kennis ingezet heeft om deze ‘halve christenen’ – in zijn ogen – te vernederen 

(Brown 1988: 367). De reactie was niet mals. De anonieme Romeinse priester die wij sinds de 

zeventiende eeuw kennen als ‘Ambrosiaster’, ventileerde zijn mening die als representatief 

mag gelden voor de meerderheid van de Romeinse clerus (Hunter 2009:10):  de ‘Griekse 

nieuwlichterij’ was een aanslag op de ratio, historia en auctoritas van de Latijnse 

Bijbeltraditie (Comm. in ep. ad Rom. 5,4 recensio β). We kunnen er zeker van zijn dat hij tot 

de bipedes aselli  (ep 27, 3)39 behoorde die ook op inhoudelijk vlak Hieronymus’ exegese 

bekritiseerden (Hunter 2007: 161).  

Toen Hieronymus op het einde van de eeuw geconfronteerd werd met de impopulariteit 

van Origenes’ speculatieve theologie, deed hij alle moeite om de exegeet Origenes van de 

speculatieve denker van Περὶ ἀρχῶν te scheiden en te pretenderen dat hij zich enkel op de 

laatste beroepen had. Dit onderscheid is onterecht voor de historische Origenes: zijn 

speculatieve werken waren gegroeid uit zijn exegetische praktijk, in de lijn van de 

neoplatoonse ‘loopbaan’ die begon met exegese en op de gepaste leeftijd, pas na jaren van 

meditatie, mondeling onderricht kon een leraar zijn ideeën in tractaatvorm gieten, cf. Brown 

                                                           
39 de voorbeelden van alternatieve lezingen van deze tegenstanders komen overeen met die in Ambrosiasters 
commentaar op de brieven van Paulus 
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1988: 162. Toch gaat dit onderscheid voor Hieronymus enigszins op. Hij had vooral aandacht 

voor de Bijbelexegese, maar had zeker ook de tractaten gelezen. Origenes’ ideeën moeten 

gesitueerd worden tegen zijn Griekse filosofische achtergrond. Hij deelde in het “wilde” 

platonisme van zijn generatie, waartoe ook de ‘sterren’ van het neoplatonisme Plotinus en 

Porphyrius behoorden (Brown 1988: 172). Vanuit de Platoonse Ideeën gezien beschreef hij 

materiële schoonheid op aarde in termen van gebrek: het was schoon, ondanks de materie en 

dankzij de spirituele afkomst. Hij fundeerde zijn bevindingen in de exegese van de ‘dubbele’ 

schepping in Genesis. Geïnspireerd op Philo van Alexandrië, stelde hij dat Gods eerste 

schepping puur geestelijk was. Hij creëerde een spirituele wereld met rationele wezens, die 

geen fysieke maar perfecte, spirituele ‘lichamen’ hadden: het was een eenheid in perfectie. 

Door een pre-existente ‘val’ – doordat ze zich zelfvoldaan afkeerden van de schouwing van 

God – vervielen deze wezens in lichamen, fysieker (‘zwaarder’) en kouder naargelang de aard 

van hun val. Deze lichamen waren een bron van frustratie voor deze wezens, maar geen 

absoluut kwaad. Op dit punt week hij af van zijn gnostische tijdgenoten. God had hun 

materialiteit als een te overwinnen uitdaging gecreëerd. De mens had het meest fysieke 

lichaam toebedeeld gekregen, zo interpreteerde Origenes Gen. 3:21 over de ‘kleren van 

huiden’ na de verdrijving uit het paradijs. Deze interpretatie van Genesis onderbouwde 

Origenes’ ambivalente houding tegenover het huidige fysieke lichaam. Het was een bron van 

frustratie en verlangen, het moest hervormd worden, terugkeren naar de oorspronkelijke 

‘warme’ etherische toestand van zijn pre-existente volmaaktheid. Die perfectie was er een van 

eenheid: alle rationele wezens hadden er deel aan en zouden er deel aan hebben, ook de duivel 

zou tot ‘inkeer’ komen; in het verdunde etherische lichaam zou ook geen spoor meer zijn van 

sekseonderscheid. Origenes situeerde zich met zijn verklaring van de val in de traditie van de 

socratische intellectualistische moraal: ‘niemand handelt vrijwillig slecht’. De rationele 

wezens hadden zich van de spirituele wereld afgekeerd door zelfingenomenheid, door een 

intellectuele vergissing: ze waren het besef kwijt dat in de contemplatie van God het ware 

Goede gelegen was. Uiteindelijk zouden zij terug tot het juiste inzicht komen: de hel is 

bedoeld ter zuivering en zal niet eeuwig duren, maar zolang als nodig is om alle rationele 

wezens, ook de gevallen aartsengelen zoals Satan, terug te brengen naar de oorspronkelijke 

spirituele toestand. 

In Hieronymus’ geschriften van de jaren tachtig vinden we vaak zeer ambigue 

antwoorden op deze vraagstukken die Origenes in zijn Περὶ ἀρχῶν en zijn talloze 

bijbelcommentaren en exegetische preken aankaartte. In zijn commentaar op de Brief aan de 

Ephesiërs haalde Hieronymus Origenes’ speculatieve standpunten aan zonder veel omhaal, cf. 



43 

 

Clark 1987. 

 

 

 Ascese en tegenstanders 
 

Hieronymus presenteerde zichzelf meteen als ascetische autoriteit in Rome. Hij 

selecteerde een aantal brieven uit zijn correspondentie vanuit Chalcis om ze te publiceren. Hij 

modelleerde deze zelfrepresentatie naar Antonius van Athanasius (cf. Cain 2006). Hij kwam 

hieruit naar voren als een eenzame eremiet die boete deed en tegen zijn lusten vocht in de 

desolate Syrische woestijn. In Rome zou hij dit beeld enkel bevestigen en versterken, getuige 

zijn artistically brilliant contraposto (Brown 1988: 376) in ep 22, 7: hoewel hij de ‘warme’ 

lusten van zijn lichaam door vasten had gekoeld en doen versterven, brandden in zijn geest 

visioenen van seksuele uitspattingen. Tezelfdertijd gebruikte hij deze ascetische ervaring om 

de Romeinse clerus en de getrouwde christenen te vernederen. We mogen niet vergeten dat 

Hieronymus’ positie in Rome zeer vreemd was. Voor de Romeinen ‘van Rome’ was hij een 

vreemde indringer, een provinciaal die ineens uit het Griekse oosten kwam opgedoken om 

hun de les te spellen: nos, quia serica ueste non utimur, monachi iudicamur, quia ebrii non 

sumus nec cachinno ora dissoluimus, continentes uocamur et tristes. si tunica non canduerit, 

statim illud e triuio: “inpostor et graecus est” (ep 38, 5). Hoewel we dergelijke passages 

kunnen relativeren door de duidelijk satirische stilering40 en de heroïsering van de asceten in 

een vijandige omgeving, toch mag de realiteit achter dergelijke passages hiermee niet 

wegverklaard worden (Hunter 2007: 63). Zowel heidenen als christenen hadden grote 

bezwaren tegen het extreme ascetisme van Hieronymus en zijn geestesgenoten. 

Zolang hij Damasus’ bescherming genoot, kon hij zich veel permitteren. In 383 

reageerde een zekere Helvidius tegen een pamflet van de monnik Carterius waarin deze 

beweerde dat maagden superieur waren aan getrouwde christenen. Om zijn stelling te 

bewijzen verwees hij naar Maria’s maagdelijkheid. Het nieuwe van Carterius’ stelling lag in 

de argumentatie, niet zozeer in diens stelling (Hunter 1993: 49). Helvidius’ verwerping van 

Maria’s maagdelijkheid moet echter gezien worden als een reactie tegen het gebruik van zo’n 

symbolisch krachtig argument als Maria voor de superioriteit van maagden. Volgens 

                                                           
40 Voor cachinnus, de ‘schaterlach’,  als de onbeheerste (dus laakbare) lach zie Persius satire 1.12 waar de 
ikverteller zich ‘excuseert’ voor deze onbeheerstheid; voor de satirische persona die vanaf de kruispunten (cf. e 

trivio) de voorbijgangers becommentarieerd zie Juvenalis satire 1.63-64 waar de satirische commentator medio 

quadriuio staat. 
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Helvidius had Maria na de geboorte van Jezus echter een normaal huwelijksleven met Jozef: 

Jezus had immers broers. Hieronymus reageerde furieus op deze stellingen. Hij verweet 

Helvidius voor lompe boer (rusticanus) die zo onderontwikkeld was dat het bijna de moeite 

niet waard was om zijn ideeën te weerleggen (Contra Helu. 1).  Nochtans besefte Helvidius 

zeer goed wat er op het spel stond: hij wou Maria als paradigma voor alle christenen, ook 

gehuwde, redden tegenover het toonbeeld van maagdelijkheid dat vierde-eeuwse asceten 

ervan maakten (Hunter l.c.) en zo de aanmatiging van asceten temperen. De theologisch-

exegetische kant van Hieronymus’ polemiek mag niet verdoezelen dat het hier in wezen om 

een discussie van de positie van gehuwde christenen versus asceten ging. Helvidius’ positie 

ging in tegen de opinies van ascetische figuren van de Latijnse kerk zoals Hieronymus, 

Damasus en Ambrosius (die nog verder zal gaan door te verklaren dat Maria niet alleen virgo 

ante en post partum was, maar zelfs in partu). Enkele maanden na de publicatie van Contra 

Heluidium droeg Hieronymus zijn belangrijkste ascetische tractaat op aan Eustochium. In zijn 

schrijverscataloog uit 393, waarin hijzelf het laatste en langste lemma vormt, verwijst hij 

ernaar als Ad Eustochium de uirginitate seruanda, ook later zou hij het blijven aanprijzen . 

Naast ascetisch advies was het Hieronymus’ scherpste uithaal naar de getrouwde christenen 

en de Romeinse clerus. Hij schilderde deze laatste af als opportunistische clientes die met hun 

schijnvroomheid vooral uit waren op de rijkdom van de matronae die ze frequenteerden, ook 

een ondertoon van seksuele verdachtmaking klonk mee in dit invectief: clerici ipis, quos et 

magisterio esse oportuerat et timori, osculantur capita patronarum et extenta manu, ut 

benedicere eos putes uelle, si nescias, pretium accipiunt salutandi  […]  sunt alii – de mei 

ordinis hominibus loquor – qui ideo ad presbyterium et diaconatum ambiunt, ut mulieres 

licentius uideant [ze hebben vooral zorg voor hun uiterlijk en luxe-artikelen]. Tales cum 

uideris, sponsos magis aestimato quam clericos (ep 22, 16 en 28). In deze passages zien we 

Hieronymus zoals anderen hem zagen en zoals Damasus’ tegenstanders de bisschop van 

Rome zagen. Volgens Rufinus (Apol. c. Hier. II, 5) genoten Hieronymus’ aanvallen immense 

populariteit onder antichristelijke heidenen; er zijn redenen om te vermoeden dat de anonieme 

heidense auteurs van de Historia Augusta, de chronique scandaleuse van de Romeinse keizers, 

zijn polemische uitlatingen als bronnen gebruikt hebben (Rebenich 1992: 169n177). Hoewel 

zijn invectieven overduidelijk een literair-satirisch karakter hadden, gingen ze lijnrecht in 

tegen de zelfbewuste ‘corpsgeest’ van de Romeinse clerus. Toch was het vooral zijn ascetisch 

discours dat op weerstand stoot, zowel bij clerici als bij de getrouwde christenen. Hunter 1989 

argumenteerde voor de stelling dat Ambrosiasters laatste quaestio uit zijn Quaestiones Veteris 

et Noui Testamenti over de zonde van Adam en Eva geschreven is in reactie op Hieronymus’ 
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ep 22. In mijn analyse zal ik het contrast toelichten tussen beide christelijke interpretaties van 

het postlapsaire lichaam.  

Blesilla, een andere dochter van Paula , werd al na enkele maanden huwelijk weduwe. 

Toch koos ze niet onmiddellijk voor een ascetisch weduwschap zoals haar moeder. Pas nadat 

ze getroffen werd door een ernstige koorts midden 384, keerden haar zinnen. Hieronymus 

wierp zich op als haar spirituele gids en moedigde haar aan om streng te vasten, nachten door 

te waken en zich intensief met Bijbelstudie bezig te houden. Volgens hem leerde ze in geen 

tijd hebreeuws. Drie maanden later stierf Blesilla (oktober/november 384), haar lichaam had 

zich waarschijnlijk nog niet hersteld van de ziekte en was uitgeput door het strenge vasten. 

Velen oordeelden dat Hieronymus’ ascetische adviezen haar dood betekenden, kaum zu 

Unrecht, aldus Rebenich 1992: 164. Op de begrafenis zou Paula ontroostbaar gehuild hebben 

zodat Hieronymus’ critici nog meer in hun overtuiging gesterkt werden: “nonne illud est quod 

saepius dicebamus? dolet filiam ieiuniis interfectam […] quousque genus detestabile 

monachorum non urbe pellitur, non lapidibus obruitur, non praecipitatur in fluctus? De 

kritiek kwam niet alleen van heidenen, maar (vooral) van verontwaardigde christenen: nulla 

gentilium ita suos umquam filios fleuerit (ep 39, 6). Uiteraard bespeelt Hieronymus in deze 

opmerkingen de retorische snaar van het martelaarschap dat hij als asceet te verduren heeft te 

midden van zoveel ‘schijnchristenen’, maar deze opmerkingen komen niet uit de lucht 

gevallen (Hunter 2007: 63). De hierboven geciteerde brief is een troostbrief gericht aan Paula, 

Blesilla’s moeder. Hij verweet haar dat ze ongepast huilde: voor een zondaar moest men 

wenen, want die gaat naar de hel, dus Paula’s tranen waren een belediging en een bron van 

verdriet voor haar dochter in de hemel. Hijzelf heeft ook verdriet, evenveel als zij want hij 

was haar spirituele vader (ep 39, 2). Haar dood was voor hem de aanleiding tot reflectie over 

de vraag naar de rechtvaardigheid van de dood van jongeren en van het lijden van de goeden 

en het welvaren van de slechten. Hij maakt zelfs een allusie op Origenes’ theorie van de 

apokatastasis, cf. Duval 1988: 143; ep 39. Hij stelt Melania de Oudere als tegenvoorbeeld, 

omdat ze na de dood van haar man en haar twee zonen besefte dat ze nu beter God kon 

dienen, “quia tanto me liberasti onere” (ep 39, 6). B 

Kort daarop stierf Damasus. Volgens Hieronymus was hijzelf kanshebber om zijn 

opvolger te worden (ep 45, 3), een ijdele wens zo bleek. De Romeinse clerus verkoos Siricius, 

niet meteen een enthousiaste spreekbuis van ascese: hij was een compromisfiguur voor de 

aanhangers van Ursinus, Damasus’ rivaal. De situatie werd stilaan onhoudbaar voor 

Hieronymus. De priesters van Rome, omschreven door hem als de senatus pharisaeorum, 

klaagden hem aan op verdenking van immorele praktijken met Paula. Hieronymus werd 
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vrijgesproken van de beschuldiging, maar kreeg het bevel om Rome te verlaten. 

 

 

Bethlehem: kloosters en controverses 
 

In 385 liet hij Rome verbitterd achter zich en trok opnieuw naar het Oosten. Paula 

voegde zich later met haar dochter Eustochium bij hem. Het gezelschap reisde als pelgrims 

rond in het Heilig Land en in Egypte, het land van Antonius en Paulus van Thebe. Ze 

bezochten de asceten in Nitrië en Hieronymus studeerde korte tijd bij de bejaarde Didymus de 

Blinde in Alexandrië. vestigden ze zich in Bethlehem (Kelly 1975: 129-141) . Daar stichtten 

ze met Paula’s fortuinen een mannen- en vrouwenklooster, waar respectievelijk Hieronymus 

en Paula overste waren. Zijn vriend Rufinus had zich tegen die tijd al in Jeruzalem gevestigd 

in een klooster op de Olijfberg, samen met Melania de Oudere, zijn rijke aristocratische 

sponsor, het equivalent van Paula bij Hieronymus (Kelly 1975: 127). Hieronymus kon vanuit 

Bethlehem zijn contacten met de Latijnstalige christenheid onderhouden. Hij bouwde zijn 

autoriteit uit als bijbelexegeet met zijn commentaren, vergaste zijn lezers op biografieën van 

asceten (Vita Malchi, Vita Hilarionis) schreef druk brieven (tot in Gallië toe)41 van allerlei 

aard, onder andere ascetische adviezen, en maakte zich beroemd en berucht door zijn 

vertaling van (grote delen van) de Hebreeuwse bijbel uit de originele brontaal. Om de analyse 

van Hieronymus’ ascetische brieven te kunnen kaderen, rest er mij nog slechts een 

schematisch overzicht te geven van een aantal controverses die Hieronymus’ latere leven 

tekenden en die hun weerslag vonden in die brieven.  Ik heb ze bewust zeer beperkt 

gehouden, omdat de doctrinaire details niet altijd even relevant zijn voor Hieronymus’ 

ascetische praktijk én – vooral – omdat ze een vrij complex verloop kennen zodat een 

genuanceerde uiteenzetting telkens een aparte thesis zou kunnen vullen. 

 

 

 Jovinianus 
 

In 393 deed Hieronymus verwoede pogingen om opnieuw weerklank te vinden in het 

Latijnse westen. Hij was in feite nog steeds dezelfde marginale figuur als toen hij in 385 

                                                           
41 Voor een gedetailleerde beschrijving van het bereik van Hieronymus’ netwerk zie Rebenich 1992 passim. 
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Rome had verlaten. Hij publiceerde zijn De Viris illustribus, een cataloog van christelijke 

schrijvers, in navolging van Suetonius, met aan het einde een prominente plaats voor 

‘Hieronymus van Stridon’, het langste lemma uit het hele werk (Hunter 2007: 232). Kort 

daarop zag hij de kans schoon om in te grijpen in een controverse die het Westen beroerde. In 

die tijd had Jovinianus, zelf een monnik, zich kritisch uitgelaten over de notie van een 

ascetische hiërarchie. Op het einde van de vierde eeuw had bij een aantal toonaangevende 

leden van de Latijnse clerus de notie van een ascetische hiërarchie ingang gevonden. Ze 

onderscheidden drie rangen van perfectie onder de christenen: maagden, weduwen en 

gehuwden. De revolutie die dit betekende mag niet geminimaliseerd worden vanuit het 

standpunt van de lange katholieke traditie van seksuele onthouding en celibaat:  

this was a universal scale, applicable to both sexes. The virgin state of the woman was hailed 

as a norma integritatis: it was both the pinnacle and the model of a state of sexual intactness 

that men, especially members of the clergy, should strive to make their own. […] Never before 

had Roman public men been expected to appropriate, in this way, virtues usually delegated to 

women (Brown 1988: 359)42 

Jovinianus wou de kloof dichten tussen ascetische en getrouwde christenen door te 

stellen dat seksuele onthouding en vasten geen meerwaarde hebben in Gods ogen. Alle goede 

christenen wacht dezelfde beloning. Het doopritueel vormde het kernpunt van zijn 

argumentatie. Het doopsel was een rite de passage – uitgebreid beschreven bij Hunter 

2007:43-50 – waarmee iemand opgenomen werd in de christelijke kerk. Jovinianus 

benadrukte de eenheid ervan en de kracht van het doopsel dat een christen immuun maakte 

om door de duivel ‘ten val gebracht te worden.’ 

Het debat gold primair tussen clerici als Ambrosius en Siricius en Jovinianus, dus we 

doen er goed aan om Hieronymus’ befaamde tussenkomst niet als vanzelfsprekend te 

beschouwen (Hunter 2007: 231). In zijn Contra Iouinianum somt hij vier stellingen van 

Jovinianus op die hij uitvoerig weerlegt43: 

                                                           
42 Dit is een belangrijke verschuiving van de onderwerpingswijze binnen de christelijke morele zelfpraktijk, 
bekeken vanuit Foucaults analytiek. Ik ga hier niet verder op in, omdat ik uiteindelijk slechts één van de 
vertolkers van deze nieuwe subjectiviteit bestudeerd heb, nl. Hieronymus (en dan nog de meest excentrieke, 
want geen bisschop). Het zou evenwel interessant zijn om deze analyse door te trekken in een studie van de 
werken van Ambrosius en Siricius en de reikwijdte ervan af te toetsen aan andere vierde-eeuwse teksten 
(Augustinus lijkt  me een interessant voorbeeld omwille van zijn impliciete afwijzing van Hieronymus’ 
standpunten in diens De bono coniugali cf. Hunter 2007:273-277). 
43 De algemene lijnen van Jovinianus heb ik hierboven beknopt opgesomd: eenheid van de christengemeenschap, 
de kracht van het doopsel. Daarbij komt nog een typische anti-manicheïsche houding die we ook bij 
Ambrosiaster terugvinden en die meer dan eens Hieronymus’ critici gekenmerkt heeft cf. steling 3 die impliceert 
dat Gods schepping essentieel goed is; de ascetische weigering om bvb. vlees te eten is in dat opzicht een 
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1. ‘Maagden, weduwen en getrouwde vrouwen hebben dezelfde verdienste, eens ze zijn 

gedoopt in Christus en indien ze niet in hun overige werken verschillen’ 

2. ‘Zij die herboren zijn in het doopsel in volledig geloof, kunnen niet overwonnen 

worden door de duivel.’ 

3. ‘Er is geen verschil tussen zich onthouden van voedsel en het aannemen van voedsel 

met dankzegging (aan God)’ 

4. ‘Er is slechts één beloning in de hemel voor al degenen die trouw bleven aan hun 

doopsel’ 

Hieronymus’ polemiek verviel in het andere uiterste. Hij stelde een absolute 

scheidingslijn voor op basis van de bovenvermelde ascetische hiërarchie, die hij zelf al in zijn 

brieven in de jaren ’80 in Rome uitgewerkt had. Getrouwde christenen moesten bij hem 

genoegen nemen met een tweederangsrol, een tweede huwelijk was slechts één stap 

verwijderd van het bordeel (Adu. Iou. II.3-4, Brown 1988: 377). Enkel een volledig 

celibataire clerus was in zijn ogen aanvaardbaar, maar door gebrek aan kandidaten moest de 

kerk voorlopig genoegen nemen met gehuwden. Toen zijn vrienden in Rome het tractaat 

lazen, waren ze verbijsterd: Pammachius liet het zelfs uit de omloop nemen en schreef 

Hieronymus een brief met de extreemste passages erin opgesomd: ofwel moest Hieronymus 

een uitleg geven die ze aanvaardbaar maakte ofwel moest hij ze intrekken cf. ep 49. De 

repercussies van dit werk lieten zich nog gevoelen tot bij Pelagius en Augustinus, zie hiervoor 

de recente studie van Hunter 2007. Het is alleszins de controverse die het uitzicht bepaald 

heeft van zijn verdere ascetische carrière en strijdpunten. 

 

 

 Origenes en Pelagius 
 

De origenistische controverse is een van de meest wijdvertakte disputen binnen het 

vierde-eeuwse christendom. Het kerngebied bevindt zich in Egypte, met de patriarch van 

Alexandrië Theophilus en de monniken van Nitrië en de grote psycholoog van de Egyptische 

woestijnascese Evagrius van Pontus als hoofdrolspelers, zie hiervoor Clark 1992. Ik wil enkel 

heel beknopt Hieronymus’ ontwikkeling schetsen binnen deze steeds verder uitwaaierende 

controverse die voor iedere betrokkene een andere invulling kreeg. In essentie ging het debat 

                                                                                                                                                                                     

verdachte afwijzing van Gods werk. Voor een bespreking van elk van deze vier stellingen zie Hunter 2007: 31-
43. 
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over de status van de menselijke persoon en het lichaam in een ascetisch-eschatologische 

context. Origenes stond een flexibele visie op de mens voor44: het vlees werd langzaam 

getransformeerd, het zou uiteindelijk overwonnen worden. In dat opzicht was het onderscheid 

tussen man en vrouw slechts relatief en tijdelijk in het licht van het herstel van de 

oorspronkelijke eenheid aan het einde der tijden (Brown 1988: 379). Het was in complete 

tegenspraak met alle ‘Latijnse’ opvattingen over de menselijke persoon die Hieronymus gretig 

opgepikt heeft van zijn lectuur van Tertullianus (cf. Duval 1971): de menselijke persoon werd 

gekenmerkt door zijn fysieke lichaam, zijn ‘vlees’. Het was ditzelfde vlees dat zou verrijzen 

en de eeuwige beloning zou krijgen na het Laatste Oordeel; alles en iedereen zou bij het oude 

moeten blijven: het onderscheid tussen man en vrouw blijft, zij het zonder de prikkels van het 

vlees. De gedachte dat men dit lichaam, dat Hieronymus met zoveel morele bekommernis 

omgaf in zijn brieven, zou overstijgen lijkt in dat perspectief absurd (Brown 1988: 383). 

Dit besef is bij Hieronymus echter zeer langzaam gegroeid. Epiphanius, de bisschop van 

Salamis op Cyprus, had de origenistische strijd vanuit Egypte in Palestina op agressieve wijze 

geïmporteerd. Aanvankelijk was het een controverse tussen personen en autoriteiten. De pro-

origenistische bisschop Johannes van Jeruzalem kwam met Hieronymus in aanvaring, wat 

resulteerde in een jarenlange excommunicatie van Hieronymus, een ruzie met Rufinus die 

uiteindelijk werd bijgelegd. Al bij al wist Hieronymus zich handig buiten schot te houden: hij 

zag niet in dat zijn eerdere toe-eigening van Origenes’ persona om zijn activiteiten met de 

ascetische aristocrates vorm te geven problematisch was gezien zijn huidige afkeer van 

Origenes. Hij bleef Origenes nog een hele tijd trouw als exegeet, onder voorbehoud, en als 

tekstcriticus, in volle vertrouwen. Origenes’ speculatieve theologie interesseerde hem minder, 

maar hij kende haar wel degelijk en reflecteerde erover, zoals Duval 1988: 139-151 zeer 

overtuigend aangetoond heeft voor ep 39. De hele controverse was voor hem eerder een 

persoonlijke kwestie: hij wou vooral niet gevrijwaard blijven van verdenkingen van ketterij. 

De enige dogmatische kwestie die hem werkelijk passioneerde was de ascetische hiërarchie, 

een overtuiging waarin de affaire met Jovinianus hem alleen maar versterkt heeft (Clark 1992: 

121-122). 

Tot 396 zag Hieronymus er niet de noodzaak niet van zich persoonlijk te distantiëren 

van zijn grote rolmodel Origenes. In de jaren ’80, na zijn vertrek uit Rome, had hij zelfs nog 

volop gebruik gemaakt van diens exegese, ook van de speculatieve aspecten ervan, in zijn 

bijbelcommentaren op Prediker en de Brief aan de Efeziërs; hij vermeldde evenwel niet zijn 

                                                           
44 Voor een schematisch overzicht verwijs ik naar ‘Rome: sancta superbia’, onder ‘Een Latijnse Origenes’ 
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bron bij naam, tenzij in de proloog. Die laatste commentaar zou later een wapen worden in 

Rufinus’ handen om Hieronymus’ beschuldigingen van origenisme aan zijn adres met 

ongemene scherpte terug te kaatsen. Deels terecht, zoals blijkt uit de analyse van Clark 1987. 

Epiphanius van Salamis was een bekende ‘heresioloog’: in zijn Ancoratus en zijn bekende 

ketterijenoverzicht, het Panarion (64; 374-376), had hij Origenes reeds in de jaren 370 als 

aartsketter aangeklaagd, waarbij hij zich in het eerste werk vooral beriep op Methodius’ 

bezwaren (De Resurrectione, begin vierde eeuw), cf. Kelly 1975: 197 en Clark 1992: 87-104. 

Zijn bezwaren waren een mengeling van morele tegenwerpingen (als het lichaam niet van tel 

is, dan zijn zonden als ontucht etc. dat ook niet) en beschuldigingen van subordinationisme en 

proto-arianisme (Origenes zou de Zoon ondergeschikt gemaakt hebben aan de vader) (Clark 

1992: 90-91). In 39345 importeerde Epiphanius de controverse naar Palestina. Hij stuurde een 

bende monniken onder leiding van ene Atarbius naar Hieronymus, de Latijnse Origenes en 

Rufinus, die lang bij de ‘origenistische monniken’ in Nitrië verbleven had en tien jaar bij 

Didymus gestudeerd had. Hij vroeg hun om een formele afzwering van Origenes. Hieronymus 

stemde meteen in, waarschijnlijk uit vrees voor de smet van ketterij. Rufinus hield in 

Jeruzalem de poorten van zijn klooster gesloten en weigerde Atarbius en zijn stoottroepen te 

ontvangen. Eigenlijk was de hele campagne een aanslag van bisschop Epiphanius op de 

autoriteit van zijn collega Johannes in Jeruzalem, die een voorstander was van Origenes en 

goed bevriend was met Rufinus. Na de bende monniken kwam hij persoonlijk naar Palestina 

om deze machtsstrijd verder te zetten. Zo verbleef hij tijdens een kerkelijk feest vlak bij 

Johannes in Jeruzalem en toen hij werd uitgenodigd om te preken, hield hij een vlammende 

tirade tegen Origenes’ ketterij. In 494 wijdde hij zelfs Hieronymus’ broer Paulinianus tot 

priester, hoewel dit normaal Johannes toekwam. Uit deze gegevens kunnen we opmaken dat 

Epiphanius en Johannes de Latijnse monniken feitelijk als pionnen in hun persoonlijke vete 

gebruikten. Het resultaat van dit alles was een hele pamfletoorlog, waarin Hieronymus 

Epiphanius’ brieven vertaalde en een polemiek tegen Johannes schreef. Zijn aanklachten 

tegen diens Origenisme waren goeddeels op Epiphanius gebaseerd, maar hij bleek een grotere 

kenner van Origenes dan deze laatste en nam zelfs een mildere houding tegenover hem aan 

(Clark 1992: 133-134). Hieronymus werd enkele jaren geëxcommuniceerd door Johannes, die 

zelfs de keizerlijke autoriteiten dreigde in te schakelen om hem uit Palestina te verdrijven, 

maar zover kwam het allemaal niet. Hij raakte stevig gebrouilleerd met Rufinus die 

                                                           
45 Voor het volgende relaas van de eerste fase baseer ik me volledig op Kelly 1975: 198-209. Het heeft dan ook 
minder zin om per bewering telkens weer dezelfde pagina te citeren. Kelly’s feitenverslag wordt overigens 
nergens tegengesproken door Clark 1992 (de interpretatie is vaak een andere zaak!) 
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Hieronymus een windhaan moet gevonden hebben die zomaar bereid is van mening te 

veranderen over fundamentele kwesties. Ondanks alles kwam er in 397 een verzoening tussen 

de partijen die eerder een gewapende vrede was, door toedoen van Theophilus van 

Alexandrië. De patriarch leek Hieronymus aanvankelijk een moeial, maar hij accepteerde 

diens aanbod tot bemiddeling46; de bitsheid van de controverse laat zich aflezen aan het feit 

dat hij zijn polemiek tegen Johannes in 397 publiceerde, hoewel hij moet geweten hebben dat 

een wapenstilstand op handen was (Kelly 1975: 207). In 397 trok Rufinus weg uit Jeruzalem, 

naar Italië en uiteindelijk naar Sicilië, waar hij zou sterven in 411 terwijl hij aan de overkant 

van de Straat van Messina Rhegium zag branden door de Gotische plunderaars cf. Clark 1992: 

187.  

In Italië zette Rufinus zich in om Origenes’ werken te vertalen en zo Hieronymus’ 

vertaalwerk verder te zetten toen deze zich almaar meer distantieerde van zijn oude held. Hij 

zou nu Origenes toegankelijk maken voor de Latijnstalige lezers. In zijn voorwoord van zijn 

vertaling van Περὶ ἀρχῶν, een erg controversieel werk van Origenes, verwees hij expliciet 

naar Hieronymus als zijn voorganger: hij zou dezelfde methode hanteren, vertalen met grote 

vrijheid om dogmatische ‘correcties’ door te voeren.47 De steek onder water was duidelijk: 

door zijn huidige houding pleegde Hieronymus verraad aan zijn eigen verleden. Hieronymus 

reactie was furieus, doch begrijpelijk. Als Origenes’ standpunten in het Westen niet 

veroordeeld werden, dan zou Rufinus de fakkel van hem overnemen en dé christelijke 

roerganger van het Westen worden (wat Hieronymus destijds nog niet was, maar het was een 

rol die hij zichzelf graag aanmat). Als Origenes echter veroordeeld werd, dan zou Rufinus 

hem in zijn val meesleuren. Alle moeite die Hieronymus zich getroost had om zich te 

profileren als bijbelexegeet, als vertaler en als ascetische specialist zou verloren zijn. Hij zou 

totaal geïsoleerd raken van zijn Latijnstalige sponsors (Brown 1988: 380). Hieronymus 

reageerde met een eigen vertaling van Περὶ ἀρχῶν die wel trouw zou zijn en waarmee hij als 

orthodox christen Origenes’ ketterse standpunten wou aantonen. Rufinus trok naar de paus om 

zich te verdedigen en zowel hij als Hieronymus zetten hun uitgebreide netwerk in de 

controverse in. Het hoogtepunt waren respectievelijke apologieën van beiden tegen elkaar. De 

bitse strijd liep uit op een anticlimax: As was so often the case in the politics of the Roman 

church, a “Center Party” emerged very rapidly. The controversy was not allowed to Spill 

                                                           
46 Hieronymus zou in de verdere controverse nog brieven van Theophilus vertalen, maar ik laat Theophilus’ –  
volgens tijdgenoten veeleer politiek dan theologisch geïnspireerde – bijdrage buiten beschouwing in deze thesis.  
47 Rufinus onderbouwde deze keuze door te stellen dat Origenes’ oeuvre in de handschriftelijke overlevering 
door malafide ketters was geïntrapoleerd. Op die manier kon hij er de scherpe kantjes afvijlen (cf. diens De 
Adulteratione Librorum Origenis Clark 1992: 163-164). 
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over into the Church as a whole (Brown 1988: 384-385). Rufinus besloot niet meer te 

reageren op Hieronymus’ furieuze aantijgingen, maar zette zijn literaire activiteit verder alsof 

er niets gebeurd was, hoewel zijn intensieve ‘origenistische’ vertaal- en 

commentaaractiviteiten uiteraard een luid zwijgend statement zijn. 

De pelagiaanse controverse was voor Hieronymus een verderzetting van de 

origenistische met andere middelen en personen. In 413 kwam Pelagius aan in Palestina. Voor 

Hieronymus was hij de herrezen Jovinianus, Origenes en Rufinus. Wat hem vooral tegenzat, 

was Pelagius’ verzekering dat een christen zonder zonde kon zijn als hij dat wilde. Dit was het 

kenmerk bij uitstek dat hij aan al diens zogenaamde voorgangers al had toegedicht. De hele 

controverse uit de doeken doen zou me te ver leiden, maar ik wil hier slechts een belangrijk 

figuur aanstippen die voor Hieronymus dé belichaming was voor alles wat hem tegenstond: 

Evagrius van Pontus48. De man was een leerling van Gregorius van Nyssa, Gregorius van 

Nazianze en Basilius van Caesarea. De Cappadocische Vaders waren grote bewonderaars van 

Origenes en daarin beïnvloedden ze Evagrius zeer grondig (Clark 1992: 60-62). Na een 

stormachtige periode in Constantinopel en een liefdesaffaire, werd hij van een depressie 

‘genezen’ door Melania de Oudere, tevens de patrona van Rufinus. Hij trok zich terug in de 

Egyptische woestijn, waar hij een invloedrijke positie bekleedde onder de ‘origenistische’ 

monniken (de zogenaamde ‘Lange Broeders’). Toch bleef hij in contact met Rufinus en 

Melania aan wie hij brieven schreef en tractaten opdroeg. Evagrius had op basis van Origenes 

en zijn ervaringen als woestijnasceet een hele psychologie van het monasticisme uitgewerkt. 

De monnik heeft een dubbele taak in zijn ogen: het ‘praktische’ leven van ascese dat moet 

leiden tot ἀπάθεια. De monnik moet vrij zijn van passies en van mentale representaties, 

λογισµοί, die hem door demonen worden toegezonden. Deze ‘gedachten’ brengt hij onder in 

een systeem van acht hoofdzonden die op elkaar volgen. Hij bedacht ook allerlei remedies om 

deze apatheia te bereiken. Een bekend voorbeeld is de Antirrheticus, een werk waarin hij per 

‘gedachte’ een aantal concrete voorbeelden geeft met daarbij een corresponderend bijbelvers 

om de ‘gedachte’ en de duivel of demon die ertoe aangezet had van weerwoord kon dienen. 

Naast spirituele oefeningen achtte Evagrius ook voedselascese en een woestijnbestaan 

noodzakelijk om de apatheia te bereiken en voortdurend te onderhouden. Eens de monnik dit 

bereikt had, was zijn geest vrij voor de tweede taak van zijn bestaan: het ‘gnostische’ aspect. 

Hij kon nu waarlijk kennis (gnosis) hebben van en liefde hebben voor God. Door zijn banden 

                                                           
48 Mijn bronnen voor Evagrius zijn Clark 1992: 43-85 passim, Brown 1988: 373-375. Gespecialiseerde literatuur 
en uitgaven waren moeilijker te vinden, aangezien de geschriften van Evagrius pas vorige eeuw zijn 
ontdekt/uitgegeven. Ze zijn niet allemaal in het Grieks bewaard, maar belangrijke delen (brieven, de 
Antirrheticus) in het Koptisch of Syrisch, dus moeilijker te raadplegen. 
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met Rufinus, die verschillende werken van hem vertaald heeft, was Evagrius in Hieronymus’ 

ogen een onverbeterlijke origenist. Hij achtte het ideaal van apatheia ronduit blasfemisch en 

niet te bereiken (men zou gelijk zijn aan God indien wel). Hieronymus associeert apatheia met 

Pelagius’ voornemen om zonder zonde te zijn, maar dit is zeker geen correcte interpretatie 

(Kelly 1975 315n34). In ‘Pelagius versus Hieronymus’ werk ik de voornaamste aspecten van 

zijn antipelagiaanse houding uit, vooral met het oog op de ascetische theorie en praktijk.  

 

In de laatste fase van zijn leven steeg Hieronymus’ roem onder de christenen in het 

westen: zo onderhield hij contacten met asceten in Gallië (Rusticus, Geruchia) en maakte hij 

kennis met Augustinus. Hun eerste contact verliep stormachtig, met een exegetische discussie, 

maar dankzij Augustinus’ tact kon hij Hieronymus bedaren. Beiden zouden bondgenoten 

worden in de strijd tegen Pelagius, met een levendige correspondentie waarvan de laatste 

delen pas onlangs ontdekt zijn (1981, ep 134A van Augustinus aan Hieronymus, door Djivak 

cf. Brown 1988: 452 (bibliografie)). De laatste jaren van zijn leven verliepen zeer 

stormachtig. Paula en Eustochium stierven en zijn klooster werd aangevallen door 

tegenstanders, pelagianen zoals hijzelf en Augustinus suggereren (Kelly 1975: 323-324). Hij 

stierf in 419/420. 
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In de analyse van de subjeciveringsvormen in Hieronymus’ brieven wil ik vermijden 

wat men in de vroege Middeleeuwen van zijn ascetisch advies zou maken: een 

samenhangende theologisch ascetisch discours (Driver 1995: 46). Anderzijds moet 

Hieronymus’ onsamenhangende uitdrukkingsvorm niet overdreven worden. Zijn houding 

tegenover de vraag of iemand tegelijk priester en asceet kan zijn, schaaft hij mettertijd bij, cf. 

zijn latere herroeping van ep 14 waarin hij Heliodorus ten sterkste afried om naar zijn 

ouderlijke stad terug te keren: ecce aduersarius in pectore tuo Christum conatur occidere (ep 

14, 1); ook een clericale functie midden in de stad was voor Hieronymus zo goed als 

onverzoenbaar met de inzet van een anachoretisch bestaan (ep 14, 6) en de prestige van een 

bisschop was geen garantie dat de man in kwestie een goed christen zou zijn: non omnes 

episcopi episcopi. Als een monnik ‘valt’, kan het gebed van een priester tussenkomen, maar 

wie zal tot God bidden als een priester gevallen is (ep 14, 9). De retorische frasen waarin deze 

waarschuwing gegeven werd spraken duidelijk tot de verbeelding van ascetische christenen. 

De Romeinse aristocrate Fabiola kende de brief helemaal vanbuiten (ep 77, 9). Dat zal hem 

waarschijnlijk enigszins gegeneerd hebben, want hij doet zijn brief aan Heliodorus af als 

retorisch bravoure in ep 52, hoewel die bewering niet van enig opportunisme gespeend lijkt in 

een brief aan aan Nepotianus, neef van Heliodorus, die nu bisschop is, over hoe hij een 

ascetische invulling aan zijn priesterschap moet geven. Tegenover dergelijke verschuivingen 

in Hieronymus’ opvattingen kunnen we ook continuïteit ontdekken. Hij blijft zijn brief aan 

Eustochium (ep 22) als zijn belangrijkste ascetische werk beschouwen, soms heeft hij het over 

zijn ‘boek’ (librum ad Eustochium de uirginitate seruanda ep 124), dan weer is het een 

‘traktaat’ (uirginitatis libello, quem sanctae Eustochiae Romae scripseram ep 52, 17). In zijn 

christelijke schrijverscataloog vermeldt hij ep 22 als een apart werk. In mijn analyse van de 

brieven zal ik dan ook niet aarzelen om ep 22 meermaals als uitgangspunt te nemen, en te 

verduidelijken waar nodig met passages uit andere brieven.   
Ik denk dat het nuttig is om een aantal aspecten te belichten aan de hand van de vier 

assen van de constituering van het individu als subject van een moraal: ethische substantie, 

onderwerpingswijze, askesis en teleologie.  
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Ethische substantie 
 

 Paulus, qui libere sub persona sua fragilitatem humani corporis fatebatur 
 

Hieronymus was een lezer van Paulus. Net als Augustinus maakte hij deel uit van de 

‘generation of S. Paul’ (Brown 1967: 151-152)49: : paulum apostolum proferam, quem 

quotienscumque lego, uideor mihi non uerba audire, sed tonitrua (ep 49, 13). Paulus’ brieven 

bevatten geen consequent uitgewerkte antropologie. De eerste brief aan de Corinthiërs50 

waarin zijn belangrijkste opvattingen over seksualiteit en huwelijk lijken te staan is niet meer 

dan een ‘achterhoedegevecht’: de christenen van Corinthe waren geen homogene groep, maar 

een explosieve gemeenschap met vele sociale tegenstelling, met veel interne verdeeldheid als 

gevolg. Een groepje vrome gezinshoofden trok hieruit radicale conclusies: de gemeenschap 

werd verscheurd door spanningen, eigen aan de conventionele maatschappij, dus waarom 

zouden ze die maatschappij nog laten voortbestaan door huwelijk en procreatie? Vanuit hun 

een eschatologische koorts besloten sommigen af te zien van het huwelijk, hun niet-

christelijke vrouw te verstoten: καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς µὴ ἅπτεσθαι (I Cor. 7:1). Dit was 

niet helemaal naar de zin van Paulus: anderen hadden geen toegang tot zijn ‘privilege’ van 

ongehuwdheid, want hij had gezinshoofden nodig die zijn boodschap aan hun families konden 

opleggen. Toch bleef hij ambigu over huwelijk en seksualiteit. Deze elementen waren een 

hinderpaal voor de ‘éénheid van het hart’, Paulus heeft ze nooit met volle instemming als een 

positieve gave gepresenteerd. Integendeel, ze leidden af van wat echt belangrijk was: het hart 

van een getrouwde christen was ‘verdeeld’ (καὶ µεµέρισται I Cor. 7: 34) en niet ten volle 

verenigd met God. Het huwelijk was toegestaan om erger te voorkomen als men zich niet kon 

beheersen: by this essentialy negative, even alarmist, strategy, Paul left a fatal legacy to 

future ages […] Ascetic readers of Paul in late antiquity did not mis-hear the tone of his voice 

(Brown 1988: 55-56). Wat Paulus als voorrecht voor zichzelf opeiste, trok Hieronymus open 

naar alle christen: de continentia disserens et suadens perpetuam uirginitatem intulerit: “uolo 

autem omnes esse sicut me” (ep 22, 20). De onvolledigheid van dit citaat, in een context 

waarin Hieronymus zichzelf vrijpleit van de beschuldiging het huwelijk te denigreren, is 

                                                           
49 De fascinatie van Latijnse christenen voor de doctor gentium was al begonnen bij M. Victorinus die de eerste 
commentaar op een groot deel van Paulus’ brieven schreef. Ambrosiaster schreef de eerste – bewaarde – Latijnse 
commentaar op het integrale corpus, hierin nagevolgd door Pelagius. Ook Ambrosius, Hieronymus – die zijn 
voornemen om het hele Paulinische corpus te becommentariëren nooit heeft uitgevoerd - en Augustinus deelden 
in de belangstelling voor Paulus. 
50 Voor dit al te schematische overzicht van Paulus’ opvattingen heb ik een beroep gedaan op de genuanceerde 
uiteenzetting bij Brown 1988: 52-57. 
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symptomatisch, want nergens raadt Paulus maagdelijkheid expliciet aan en nog veel minder 

permanente maagdelijkheid: θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐµαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος 

ἴδιον ἔχει χάρισµα ἐκ θεοῦ, ὁ µὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως (I Cor. 7:7). In zijn brief aan de weduwe 

Geruchia laat hij ook het tweede deel weg uit zijn parafrase van I Cor 7:7, maar alludeert er 

kort op met: Aliud est quod uult Apostolus: aliud quod cogitur uelle (ep 123, 6) 

Veel belangrijker dan het overnemen en scherper stellen van Paulus’ ambigue en 

incoherente visie op seksualiteit, is de ‘ascetische’ persona die Paulus volgens Hieronymus in 

zijn brieven aanneemt. Zijn uitspraken over zichzelf werden als maatstaf genomen voor de 

limieten en mogelijkheden van de mens (Brown 1988: 376-377), cf. ep 130, 9: corporisque ex 

persona generis humani inflammatus ardoribus, loquebatur: “miser ego homo, quis me 

liberabit de corpore mortis huius. Paulus was echter de uas electionis, maar zelfs hij kon niet 

zeker zijn: Si Paulus apostolus […] ob carnis aculeos et incentiua uitiorum reprimit corpus 

suum et seruituti subicit […] et tamen uidet aliam legem in membris suis repugnantem legi 

mentis suae et captiuantem se in lege peccati, si post nuditatem, ieiunia, famem, carcerem, 

flagella, supplicia in semet uersus exclamat:  “infelix ego homo, quis me liberabit de corpore 

mortis huius”, tu te putas securam esse debere ? (ep 22, 5). Deze a fortiori-redenering is een 

favoriet van Hieronymus: hoe kan een jonge maagd als Eustochium, temidden van alle luxe 

van Rome veilig zijn, als zelfs het ‘vat der uitverkiezing’ al zulke moeilijkheden had (ep 22, 

11).  

In het bovenstaande citaat verwijst Hieronymus met de ‘prikkels van het vlees’ naar 

een belangrijk begrippenpaar uit de paulinische brieven, de tegenstelling σάρξ – πνεῦµα, caro 

– spiritus. Deze oppositie staat niet gelijk met de platoonse tweedeling lichaam – geest, het 

vlees was meer dan het lichaam alleen en het was zeker geen metafoor voor seks en lust: men 

can deliberate, plan and act κατὰ σάρκα, without much emotion or sensuality being involved, 

they can even be wise according to the flesh (Dihle 1982: 86). Leven κατὰ σάρκα is een 

levensvoering waarin alles in het teken staat van ‘zichzelf’ en men zich onafhankelijk ziet van 

zijn Schepper: egoïsme en hoogmoed staan centraal, niet zozeer seksuele lusten (Dihle 1982: 

84). Dat het lichaam met zijn dierlijke aandriften iemands geest van ernstiger zaken kon 

afhouden was een klein ongemak vergeleken met de strijd die in het hart van ieder mens werd 

gevoerd. In overeenstemming met zijn joodse achtergrond meende Paulus dat ieder mens voor 

de keuze stond om ofwel Gods Wet te gehoorzamen of ertegen in opstand te komen. Die 

opstandigheid werd in de joodse traditie omschreven als ‘het hart van steen’ of 

‘dubbelhartigheid’ (Brown 1988: 35sqq) en bestaat erin dat de mens vol is van zichzelf en zijn 

eigen wet stelt. Het begrip ‘vlees’ omschrijft deze hovaardige opstandigheid op 
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metonymische wijze. Gehoorzaamheid aan God en ‘eenvoud des hartes’ liggen omsloten in 

het begrip ‘geest.’ De keuze voor het vlees of voor de geest is geen zaak van juist inzicht, 

zoals in de Griekse intellectualistische moraal. Ook heidenen (Rom 2: 14) konden de Wet 

naleven zonder die te kennen: so the ἔργα τοῦ νόµου (the work of the Law) testify to the will 

rather than the intellect of the fulfiller – which is, however, difficult to express unequivocally 

in first-century Greek (Dihle 1982: 80). Toch denk ik niet dat de taal waarin Paulus zich 

moest uitdrukken de belangrijkste hinderpaal was om zijn opvatting over de wil consequent te 

formuleren zodat een dualistische opvatting van het vlees en de geest kon vermeden worden 

en tijdgenoten en latere commentatoren zijn morele antropologie niet in intellectualistische 

zin konden interpreteren. Zoals Brown 1988: 48 opmerkt: Paul had slid together associations 

that a less urgent thinker might have kept apart. Hij gaf in zijn brieven geen systematische 

uiteenzettingen, maar reageerde op verschillende situaties, antwoordde op vragen. De ‘doctor 

gentium’ deelde echter in de Platonic temper of his period
51 (Dihle 1982: 86) en één de 

zonden van het vlees die hij het afschuwelijkst vond was πορνεία52 (Latijn: fornicatio): 

alleen al daardoor kon men het koninkrijk Gods verliezen.53 Toch moeten we benadrukken dat 

steeds de hele menselijke persoonlijkheid centraal stond in de paulinische antropologie (Dihle 

l.c.). 

Degenen die deze halfuitgewerkte theologie van het ‘vlees’  en de voluntaristische 

moraal van gehoorzaamheid aan God zouden interpreteren waren echter allen minimaal 

filosofisch geschoold. Origenes kon zelfs Paulus’ weigering om in de menselijke rede het 

beginsel van moraliteit te zien wegverklaren (Dihle 1982: 111) en had heel wat moeite om 

woordgroepen als ‘wijsheid volgens het vlees’ en ‘beslissen volgens het vlees’ te duiden, cf. 

Περὶ ἀρχῶν III, 4, 4. Hieronymus had tijdens zijn retorische opleiding kennis gemaakt met het 

platoons onderscheid tussen lichaam en geest via Cicero’s filosofische geschriften en was als 

exegeet schatplichtig aan Origenes wiens speculatieve werken hij ook kende. In sommige 

passages lijkt hij een dualistische interpretatie te geven van het paulinische vlees: Apostolus 

                                                           
51 We mogen niet vergeten dat hij quasi een tijdgenoot was van ‘platoniserende’ joodse intellectuelen als Philo 
van Alexandrië; met hem en met Flavius Josephus deelde hij minstens een zelfde joodse én hellenistische 
culturele achtergrond (Brown 1988: 48). 
52 Cf. I Cor 6, 18: φεύγετε τὴν πορνείαν· πᾶν ἁµάρτηµα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώµατός ἐστιν, ὁ δὲ 
πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶµα ἁµαρτάνει. Deze uitleg van porneia als zonde tegen het lichaam wijst er echter op 
dat het lichaam voor Paulus geen quantité negligeable was in vergelijking met de ziel, zoals ook blijkt uit de 
eropvolgende verzen. Een belangrijke reden hiervoor lijkt de Heropstanding der Lichamen. Een platonist zou het 
lichaam nooit zo’n morele en metafysische beladenheid toekennen en de Heropstanding der Lichamen of Doden 
een wansmakelijke of belachelijke gedachte gevonden hebben, cf. Porphyrius’ reactie hierop in Contra 
Christianos fr. 93-94. 
53 Cf. II Cor 6, 9-10: µὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε µοιχοὶ οὔτε µαλακοὶ οὔτε 
ἀρσενοκοῖται […] βασιλείαν θεοῦ κληρονοµήσουσιν. Brown 1988: 51. 
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macerat corpus suum et animae subicit imperio (ep 54, 8) of, in dezelfde brief, wanneer hij 

schrijft aan de weduwe Furia dat hij haar enkel via hun correspondentie kent: exceptis 

epistulis ignoramus alterutrum, solaque causa pietatis est, ubi carnis nulla notitia est (ep 54, 

3).  

Dergelijke passages zijn een minderheid bij Hieronymus en ze worden meestal 

onmiddellijk gevolgd door een concretere invulling van wat hij precies bedoelt met het ‘vlees’ 

of het lichaam dat men moet onderwerpen. Meer dan enige andere Latijnse auteur van zijn 

generatie heeft Hieronymus bijgedragen aan de seksuele connotatie van het paulinische vlees. 

De πορνεία die bij Paulus nog sluimerde onder het ongrijpbare ‘vlees’ overwoekerde alle 

andere betekenissen (Brown 1988: 376-377). De figuur van Paulus is handig verwerkt in 

Hieronymus’ zelfrepresentatie als woestijnasceet. De opsomming van Paulus’ ascetische 

technieken (ep 22, 5 cf. supra) komen grotendeels overeen met wat Hieronymus zelf 

pretendeert te hebben uitgevoerd. Hij had zich in zak en as gehuld, zijn lichaam was 

zwartgeblakerd door de zon, hij was naakt, vel over been en hij vastte, maar het haalde niets 

uit: ante hominem suum iam carne praemortua sola libidinum incendia bulliebant (ep 22, 7). 

Hij gebruikt zichzelf als premisse in de a fortiori-redenering die hij eerder aan de hand van 

Paulus’ voorbeeld opgebouwd had: si autem haec sustinent illi qui exeso corpore solis 

cogitationibus oppugnantur, quid patitur puella quae deliciis fruitur? Nempe illud apostoli: 

“uiuens mortua est.” (ep 22, 8).  

 

 

 Vanae cogitationes 
 

Wat Brown l.c. the definitive sexualization of Paul’s notion of the flesh  heeft genoemd 

is echter niet vanzelfsprekend. Hieronymus hanteert in zijn ascetische raadgevingen geen 

enkel concept dat kan gelijkgeschakeld worden met de moderne ‘seksualiteit’: une notion qui 

se réfère à une entité unique et qui permet de regrouper […] des phénomènes divers et 

apparemment éloignés les uns des autres (Foucault 1984a : 43). Hieronymus’ morele 

bezorgdheid treft precies de cogitationes of cogitatus, de gedachtestroom die de 

uitdrukkingsvorm van libido, of vaker in het meervoud, de libidines zijn. Deze gedachten 

worden nergens concreet uitgewerkt, maar door zijn voorbeelden suggereert Hieronymus 

bijna uitsluitend erotische fantasme: o quotiens in heremo constitutus […] putaui me Romanis 

interesse deliciis […] saepe choris intereram puellarum (ep 22, 7). De Gallische asceet 
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Rusticus moet ervoor oppassen dat hij bij bezoekjes aan zijn moeder geen andere vrouwen te 

zien krijgt quarum uultus cordi tuo haereant et “tacitum uiuat sub pectore uulnus
54

” (ep 105, 

7).  In deze latere brief lijkt Hieronymus iets vrijer te spreken over hoe deze cogitationes te 

werk gaan. In een recapitulatie van zijn argumenten waarom Rusticus niet bij zijn moeder 

mag inwonen herneemt hij zijn raadgeving om de ‘wonde in zijn hart’ geen voedsel te geven 

in termen van nachtelijke illusies: ne […] et inter frequentiam puellarum per diem uideas, 

quod noctibus cogites (ep 105, 11).  De gedachtenstroom is subrationeel en kan niet met 

vasten alleen verdreven worden, zoals Hieronymus over zijn woestijnervaring meedeelt. Dit 

blijkt uit het associatieve karakter ervan. Niet alleen vrouwelijk, respectievelijk mannelijk 

gezelschap is absoluut te mijden. Zo moet de weduwe Furia zangers, fluit- en lierspeelsters uit 

haar huis weren en mag ze zich niet te vaak op straat begeven, zeker niet in een draagstoel 

vervoerd door eunuchen (ep. 54, 13).  

Een enkele maal probeert hij het te formuleren aan de hand van de stoïcijnse 

nosografische passieleer. Hieronymus had op zijn rondreis in Egypte enige tijd bij Didymus 

de Blinde gestudeerd. Deze Alexandrijnse bijbelexegeet in de traditie van Origenes had met 

behulp van het concept προπάθεια een manier gevonden om Jezus te vrijwaren van ‘passies’ 

als woede, die hij in stoïsche zin als zonde verwierp. Er zijn echter weinig directe stoïcijnse 

bronnen voor de προπάθειαι, het volledigste verslag vinden we bij Seneca De Ira II.1-2 

(Layton 2000: 264-265). Volgens Seneca ontstaat woede uit een species iniuriae, een indruk 

van een krenking, die zich aan de geest aandient. Daarna volgt er een mentaal proces waarbij 

de geest al dan niet ‘instemt’ met de indruk van krenking én met het idee dat deze moet 

gewroken worden. Woede is dus een complex (compositus et plura continens) mentaal proces 

van externe indrukken en cognitieve processen. Niet alle gemoedsbewegingen vallen echter 

hieronder. Er zijn ook affecten die op woede gelijken zonder dat ze met een vrijwillige 

instemming met de externe indruk van een krenking gepaard gaan. Seneca haalt de 

emotionele reacties aan van toeschouwers op toneelvertoningen en van lezers bij bewogen 

episodes uit de Romeinse geschiedenis (Hic subit etiam inter ludicra scaenae spectacula et 

lectiones rerum uetustarum II. 2.3). Toch zijn deze reacties geen echte vormen van woede, 

want ze ontberen de vereiste vrijwillige instemming van de geest: omnia ista motus sunt 

animorum moueri nolentium, nec adfectus sed principia proludentia adfectibus (II.2.5). 

Dergelijke affecten zijn even extern als de siddering bij koude, ze kunnen dan ook de grootste 

                                                           
54 Vergilius Aeneïs IV, 67, waar het over de passie van Dido voor Aeneas gaat. Hierin zien we hoe Hieronymus 
de classicistische ‘taal’ van de elite – de klassieke auteurs – weet om te smeden tot een ascetisch discours dat zo 
aantrekkelijk blijft voor diezelfde elite. Rusticus had een retorische opleiding genoten (ep 105, 6) net zoals 
Hieronymus zelf. 
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wijzen overkomen (II.2.1).  Deze mogelijkheid werd door Origenes en Didymus aangegrepen 

om een aantal Bijbelpassages te verhelderen die nogal ‘genant’ waren vanuit filosofisch 

rationeel oogpunt. Bijvoorbeeld bij Psalm 4:5 waar er in de Septuagint staat: ὀργίζεσθε καὶ µὴ 

ἁµαρτάνετε, irascimini et nolite peccare.
55

 Volgens Origenes56 kan het eerste werkwoord 

zowel een imperatief (προστακτικόν καθηγόρηµα) als een indicatief (ὁριστικόν) zijn. Hij 

verkiest de laatste optie, want hij interpreteert hier ὀργή als een προπάθεια die niets te maken 

heeft met het πάθος woede, aangezien er geen geestelijke instemming is. De Psalm raadt dus 

aan om bij deze προπάθεια die ook volmaakte christenen overkomt het hoofd koel te houden 

en deze niet toe te laten in zijn gedachten, want dan zondigt men. Ook gebruikt Origenes dit 

concept om Jezus’ woede te rationaliseren. Het betreft hier een onvrijwillige προπάθεια, en 

dus geen zondige passie (Layton 2000: 269). Didymus de Blinde ging nog een stap verder: 

volgens hem waren προπάθειαι ook in de ziel zelf aanwezig. Hij ontwikkelde deze 

gedachtegang in zijn exegese van Christus’ emoties uit anti-apollinaristische overwegingen 

(hij wou aantonen dat de geïncarneerde Jezus niet slechts een goddelijke λόγος, maar ook een 

rationele, menselijke ziel had). For Didymus, the propatheia was the audible echo of the 

faintest traces of the inarticulate stirrings that prompt human thought and behavior, the 

epicenter from which the shocks of emotion could eventually be detected by rational 

consciousness (Layton 2000: 282). Didymus paste zijn theorie ook toe op de ascetische 

kwestie van lust. Layton 2000: 274 haalt een van zijn favoriete illustraties aan: εἶδέν τις 

γυναῖκα πρὸς ἐπιθυµίαν µέχρι τῆς προπαθείας· ἔδοξεν πίπτειν, ἀλλ’οὐ κατερράγη· ὅταν γὰρ 

εἴξῃ ἀκολουθῆσαι τῷ λογισµῷ καὶ νικήσῃ αὐτὸν τοῦ κάλλους ἡ ἐπιθυµία, κατερράγη, 

κατέπεσεν. Origenes’ invloed laat zich bespeuren doordat Hieronymus eveneens psalm 4: 5 

als voorbeeld citeert en Didymus’ invloed in zijn uitleg dat de ante-passiones zich aandienen 

bij het hart en dat men dan de keuze heeft: incentiua uitiorum omnium titillent animos, et 

quasi in meditullio nostrum iudicium sit uel abicere cogitata uel recipere (ep 79, 9).57. Het 

kernpunt van de stoïsche emotieleer was dat men zich als een ‘ziek’ subject constitueerde dat 

hulp behoeft: c’est […] l’ invite qui est fait à se reconnaître comme malade ou menacé par la 

maladie. La pratique de soi implique qu’ on se constitue à ses propres yeux […] comme 

individu qui souffre de certains maux et qui doit les faire soigner soit par lui-même, soit par 

quelqu’un qui en a la compétence (Foucault 1984b : 73). Dit aspect oefende een grote 

                                                           
55 De Willibrordvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling geven een andere vertaling van het eerste werkwoord, 
ongetwijfeld gebaseerd op de Hebreeuwse brontekst: Huiver en zondig niet resp. Beef voor hem [de HEER] en 

zondig niet. 
56 Selecta in Psalmos XII, 1141.45-1144.20 
57 Deze passage en Hieronymus’ exegetische toepassing van het concept inspireerden de morele psychologie van 
de school van Laon (Layton 2000: 262n2) 
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aantrekkingskracht uit op Hieronymus die vooral het menselijke onvermogen tegenover de 

lusten van het vlees benadrukte, want zijn bedoeling met de excurse over de προπάθειαι was 

duidelijk: Quorsum ista? ut hominem te esse noueris, et passionibus humanis, nisi caueris, 

subiacere. De eodem cuncti facti sumus luto, isdem conpacti exordiis. et in serico et in pannis 

eadem libido dominatur (ep 79, 10). Libido is hier een universele kracht, die allen ‘gelijk’ 

maakt en de sociale hiërarchie overstijgt. Ondanks Hieronymus’ conformisme aan het sociale 

elitarisme van zijn lezerspubliek, lijkt hij de aanzet te geven om zich als subject van het 

verlangen te erkennen, dat het risico van een val (passionibus humanis subiacere) in zich 

draagt. De ‘universele’ geldigheid van deze moraal – voor alle sociale geledingen – lijkt in 

belangrijke mate te verschillen van het beroep op de natuurwet die de subjectiveringswijze 

van de Grieks-Romeinse praktijken uit de eerste eeuwen n.Chr. Het vaak aangehaalde 

stoïcijnse universalisme, bijvoorbeeld, is gebaseerd op het idee dat alle mensen, vrijen en 

slaven, in principe op gelijke mate deel hebben aan de Λόγος, als rationeel principe. Bij 

Hieronymus wordt de mensheid verenigd door een even groot gevaar dat iedereen bedreigt. 

Na de dood van Fabiola, schreef Hieronymus over haar leven aan hun gemeenschappelijke 

vriend Oceanus, met wie zij in 394 een jaar lang bij Hieronymus in Bethlehem verbleef (Kelly 

1975: 210-211). Ze was gescheiden van haar eerste man en nog tijdens diens leven hertrouwd. 

Toen haar tweede man overleden was, kwam ze tot inkeer en deed ze boete. Nadien stichtte ze 

een νοσοκόµιον, waar ze zieke armen persoonlijk verzorgde (ep. 77, 6). Het is opvallend dat 

Hieronymus dezelfde termen gebruikt voor deze fysieke ziektes als voor de universele libido : 

ille, quem despicimus, quem uidere non possumus, ad cuius intuitum uomitus nobis erumpit, 

nostri similis est, de eodem nobiscum formatus luto, isdem conpactus elementis. quidquid 

patitur, et nos pati possumus. (ep 77, 6).  

 

 Scientia mortalibus uel utilissima: medisch discours van het verhitte 

 lichaam 
 

Ziekte en geneeskunde zijn inderdaad motieven doorheen heel Hieronymus’ ascetische 

praktijk. De oorzaak van de cogitationes wordt in termen van hitte en koude geformuleerd, 

een taal die de aristocratische lezers aansprak. Ze zijn sterker aanwezig bij jongeren dan bij 

ouderen, maar ze verdwijnen nooit helemaal. Bepaalde voeding wakkert de hitte aan en zijn 

dus zeker te mijden op jonge leeftijd. Op deze aspecten ga ik dieper in onder ‘Ascese’. De 

cogitationes dringen met onstuitbare kracht warme, jonge lichaam binnen, maar worden er 
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ook door gegenereerd. Hieronymus drukt zich hier nergens consequent over uit. 

In de woestijn deed hij zelf vergeefs moeite om ze te blussen’ (cf. supra ep 22, 7). Net 

zoals bij Galenus en zijn voorgangers, die hij zeker gelezen had, worden seksuele prikkels 

geassocieerd met vochtophoping en warmte en de daad is het resultaat van deze interne druk 

(Foucault 1984a: 145 en 1984b: 130-131): het lichaam is tegen deze krachten niet 

opgewassen. Daarnaast zien we in de geneeskunde van de eerste eeuwen n.Chr. een 

verhoogde aandacht voor de ‘pathologie’ van de aphrodisia. Galenus linkt de daad in twee 

richtingen aan epilepsie: bij epilepsie kan er door spasmen zaadlozing optreden en het gebruik 

van de lusten buiten het geschikte moment kan door uitdroging een spasmische spanning in de 

spieren veroorzaken (Foucault 1984b: 133).  

Toch mogen we hierin geen voorbereiding zien op de christelijke moraal waarin 

seksualiteit direct geassocieerd wordt met het kwade, met ziekte en met de dood. Voor de 

antieke medici waren de aphrodisia een mogelijke broeihaard van ziekte en verderf, maar 

geen πάθος op zich. Hieronymus geeft de weduwe Furia een verklaring voor de hardnekkige 

aard van de lust (libido). Alle andere zonden zijn uitwendig: hebzucht, kwaadsprekerij, zorg 

voor het lichaam58 en luxueuze kledij kan men unius spatio horae afzweren. Ze zijn immers 

extern (extrinsecus), in tegenstelling tot libido: sola libido insita a Deo ob liberorum 

creationem, si fines suos egressa fuerit, redundat in uitium, et quadam lege naturae in coitum 

gestit erumpere (ep 54, 9). Deze woorden doen denken aan Galenus’ algemene uitleg over het 

verband tussen dood, onsterfelijkheid en voortplanting in De usu partium XIV, 2-3 (Foucault 

1984b: 127-129). Voor Galenus was de schepping onvolmaakt omdat de volmaakte schepper 

met vergankelijke materie moest werken. Daarom is het niet gelukt om zijn schepselen, de 

levende wezens en de mens bij uitstek, rechtstreeks onsterfelijkheid te verlenen. Daarvoor 

heeft hij een kunstgreep (σόφισµα) moeten toepassen. Hij gaf de mensen geslachtsorganen en 

verbond aan het gebruik ervan zeer heftig genot. In de ziel bouwde hij het verlangen 

(ἐπιθυµία) naar dit genot in. De combinatie van genot en verlangen is zeer onstuimig en heeft 

de neiging om grenzen te overschrijden en zelfs gevaarlijk voor de gezondheid en het leven te 

worden (Foucault 1984b: 131-132). Vandaar dat de aphrodisia streng moeten gecontroleerd 

en beheerst. Bij Hieronymus is van σόφισµα geen sprake: de menselijke seksualiteit is het 

gevolg van de zonde van Adam en Eva in het paradijs. Hij neemt vooral het idee van de 

natuurlijke ongeremdheid van seks over (met erumpere roept hij het beeld op van een vulkaan 

                                                           
58 Labourts vertaling in de Budé vijlt de scherpe kantjes af door cultus corporis te vertalen met le soin excessif du 

corps. Hieronymus beschouwt lichaamsverzorging in ruime zin als laakbaar: zowel de make-up, juwelen als 
baden. Hij verbiedt dit niet uit ‘haat’ tegen het lichaam, zijn motieven hebben te maken met het medische 
discours dat 
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die uitbarst, waarmee hij het jonge lichaam enkele regels tevoren vergeleken heeft) en het 

ingebouwde gevaar. Quocumque pergimus, nobiscum portamus inimicum (ep 22, 8). 

Seksualiteit lijkt hier intrinsiek verbonden met het kwaad, maar Hieronymus spreekt de taal 

van de antieke geneeskunde om te vermijden dat hij de scheppende God van het Oude 

Testament de creatie van het kwaad moet toeschrijven. De enige legitieme vorm van seks is 

procreatie binnen het huwelijk, maar zelfs hiermee heeft Hieronymus grote moeite: laudo 

nuptias, laudo coniugium, sed quia mihi uirgines generant: lego de spinis rosas, de terra 

aurum, de conca margaritum (ep 22, 20).  

 

 Lex ista non mea est: Hieronymus versus Ambrosiaster 
 

De ambiguïteit van de Grieks-Romeinse artsen over de aphrodisia zijn geen praeparatio 

voor de negatieve houding van sommige laat-antieke christenen. Asceten als Hieronymus 

maakten gebruik van de medische literatuur van hun tijd, zoals hierboven werd aangetoond. 

Te veel nadruk leggen op de continuïteit zou afbreuk doen aan de onoverbrugbare verschillen 

op vlak van zelfbetrekking en de manier waarop de soberheidsvoorschriften in de morele 

ervaring van het subject geïntegreerd worden (Foucault 1984b: 169). Galenus’ goddelijke 

‘kunstgreep’  is voor Hieronymus van weinig nut; hij heeft nog een andere versie over de 

oorsprong van seksualiteit en huwelijk in ep 22 die moeilijk te verzoenen is met wat hij Furia 

voorlegde. Ik concentreer me op de uitleg in deze brief en situeer deze in de context van 

Hieronymus’ verblijf in Rome. Maagdelijkheid was de natuurlijke toestand die de mens enkel 

in het paradijs gekend heeft: ut scias uirginitatem esse naturae, nuptias post delictum (ep 22, 

19). Eva was een maagd in het paradijs en het voortplantingsgebod trad pas in werkin na de 

val:  “crescite et multiplicamini.” hoc expletur edictum post paradisum et nuditatem, et ficus 

folia auspicantia pruriginem nuptiarum (ibid.). Huwelijk wordt geassocieerd met zonde en 

dood. God heeft Eva voor haar aandeel in de verlokking van Adam vervloekt: zij en de 

vrouwen die na haar komen zouden in ergste pijnen kinderen moeten baren. Als maagd kan 

Eustochium hieraan ontsnappen. Toch is Eva’s straf meer dan Gods wraak. Zij en haar 

nakomelingen moesten kinderen baren om te voorzien in maagden. Na de verdrijving uit het 

paradijs was de aarde zo goed als leeg, daarom sola erat benedictio liberorum (ep 22, 21). 

Nadat de mensheid zich had kunnen voortplanten, kon er voor het eerst ‘geoogst worden’: de 

eerste asceten waren de profeten van het Oude Testament: Virgo Helias, Helisaeus uirgo, 

uirgines multi filii prophetarum. Het privilege van virginitas bleef nog voorbehouden aan 
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mannen, maar dat veranderde door de miraculeuze conceptie van Jezus in Maria’s schoot. 

Toen werd de vloek van Eva opgeheven en vanaf dan stonden vrouwen voor de keuze: Mors 

per Euam, uita per Mariam.  

Deze voorstelling van een historisch, dynamisch lichaam is totaal vreemd aan eerdere 

voorstellingen in de medische literatuur, waar de natuur ernaar streeft zichzelf in stand te 

houden, weliswaar met een omweg: µάλιστα µὲν οὖν ἀθάνατον ἡ φύσις, εἴπερ οἷόν τε ἦν, 

ἐσπούδασε τὸ ἑαυτῆς ἀπεργάσασθαι δηµιούργηµα (Galenus De usu partium XIV.2). 

Hieronymus stond niet alleen met deze ascetische interpretatie van het voortplantingsgebod. 

Johannes Chrysostomus dichtte het huwelijk en seksualiteit een gelijkaardige postlapsaire 

oorsprong toe en maakte een onderscheid tussen het Oudtestamentische voortplantingsgebod 

en de nieuwe orde die door Christus gebracht werd (Clark 1986: 236-238). Zijn De uirginitate 

was gericht tot de christenen van Antiochië, wier houding tegenover huwelijk en seksualiteit 

al eeuwen gedicteerd werd door de noden van de antieke stad; het waren de enige middelen 

die de antieke mens had tegen de almachtige dood (Brown 1988: 6): εἰ γὰρ τὸ καλὸν τοῦτο 

ζηλώσαιµεν ἅπαντες καὶ µὴ ἁψαίµεθα γυναικός59, πάντα οἰχήσεται καὶ πόλεις καὶ οἰκίαι καὶ 

ἀγροὶ καὶ τέχναι καὶ ζῷα καὶ φυτά (De uirginitate 14, 9-11). In het paradijs waren dergelijke 

zorgen er niet, maar konden Adam en Eva genieten van een gelukzalig leven (De uirg. 14, 51-

55). De retorische context van deze uitspraken minimaliseerden hun impact: understatement 

was not a quality valued in a late antique rhetor […] He frequentley spoke ‘pour épater le 

bourgeois’ (Brown 1988: 307). Bovendien bespeelde Chrysostomus de traditioneel misogyne 

vooroordelen van zijn publiek. De vrouw was geschapen als helpster van Adam (βοηθός cf. 

Gen 2:18), maar doorheen de geschiedenis trad ze vooral op als belaagster (ἐπίβουλος) van 

Adam en bij uitbreiding de man (De uirg. 46,9). Eerst verlokte ze Adam tot de eerste zonde en 

in de huidige wereldorde bewijst ze de man een dubieuze dienst door hem kinderen te baren 

en zijn ‘natuurlijk verlangen’ in stand te houden60. Daardoor leidt ze hem echter af van 

engelachtige toestand van de maagdelijkheid. 

Hieronymus genoot dit sterrenstatuut van een rhetor die voor eigen publiek spreekt niet 

                                                           
59 Johannes Chrysostomus richt zich ondubbelzinnig tot mannen deze passages. Het thema van het huwelijk en 
procreatie als garanties voor het voortbestaan van de beschaving vinden we in gelijkaardige bewoordingen terug 
bij Thamyris, de verloofde van Thecla, in de vijfde-eeuwse bewerking van het leven van Thecla: Paulus bespotte 
het huwelijk, protesteerde hij, ἀρχὴν καὶ ῥίζαν καὶ πηγὴν τῆς ἡµετέρας φύσεως, ἀφ’ οὗπερ καὶ πατέρες καὶ 
µητέρες καὶ παῖδες καὶ γένη καὶ πόλεις καὶ ἀγροὶ καὶ κῶµαι πεφήνασιν , waarna hij alle elementen van de 
beschaving opsomt (De uita et miraculis sanctae Theclae I, 6, 40-48, geciteerd bij Brown 1988: 5) 
60

 καὶ πρὸς τὴν τοῦ παρόντος βίου σύστασιν καὶ πρὸς παίδων γονὴν καὶ πρὸς φυσικὴν ἐπιθυµίαν τὴν βοήθειαν 

ἐπιδείκνυται τὴν αὑτῆς· ὅταν  δὲ µηκέτι καιρὸς ᾖ τοῦ παρόντος βίου µηδὲ παιδοποιΐας, µηδὲ ἐπιθυµίας, τί µάτην 

ἐνταῦθα µνηµονεύεις βοηθοῦ; (De uirg 46, 55-59). Voor de bespreking van Chrysostomus’ beoordeling van de 

vrouw zie Clark 1986: 240. 
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en, erger, hij sprak deze vrome wensen uit tegenover vrouwen: Ideoque et ditius uirginitatis 

donum fluxit in feminas, quia coepit a femina (ep 22, 21). Het idee was afstotelijk voor vele 

traditionele christenen in het Rome van de later vierde eeuw of in het beste geval belachelijk, 

cf. Hunter 2007: 32. Hij gebruikte zijn aristocratische ascetes om zijn concurrenten te 

vernederen, de Romeinse clerus. Die reageerde dan ook ronduit afwijzend.  

Een voorbeeld hiervan vinden we bij de anonieme Romeinse priester Ambrosiaster. Hij 

was gelijktijdig met Hieronymus actief in Rome en het laatste item uit zijn reeks van 

‘probleemstellingen over het Oude en Nieuwe Testament’ ging over de zonde van Adam en 

Eva (Quaestio 127). Hunter 1989: 298-299 argumenteert dat De peccato Adae et Euae 

Ambrosiasters antwoord is op Hieronymus ascetische campagne uit de jaren ’80 (ep 22 en 

Contra Heluidium). De hele schepping staat ten dienste van de mens. Om hem in zijn 

behoeftes te voorzien kregen de schepselen een ingebouwd vermogen tot voortplanting: ut 

facta hanc haberent insitam potentiam, ut propago uniuscuiusque generis eorum crearetur in 

terris (Q. 127.1). Hoewel de mens over de schepping heerst, deelt hij in dezelfde wereldorde 

als de dieren. Ook hij kreeg van God een zegening en bevel tot voortplanting, maar om een 

andere reden: de dieren moeten nakomelingen krijgen ad utilitatem hominis, mannen en 

vrouwen moeten met hun kinderen de aarde bevolken en de mensheid moet met een speciale 

zorg (adhibita cura) ‘gecultiveerd worden’ (sicut per culturam melioranda erant semina) 

opdat ze zich verdienstelijk zou maken bij haar schepper door diens geboden na te leven en zo 

vooruitgang zouden boeken ad laudem et gloriam creatoris (Q.127.2). Seksualiteit en 

huwelijk was een natuurlijke toestand en een zegening die God van in het begin de mens had 

geschonken en die haar liturgische verderzetting kent in de huwelijkszegening bij christenen 

en joden (Q. 127.3).61 Deze elementen willen wegnemen is een absurditeit, want dan zou de 

hele schepping ophouden te bestaan. Ambrosiaster ontkent niet alleen Hieronymus’ associatie 

van seksualiteit en de dood, maar haalt heel diens fundering van ascese binnen het heilsplan 

onderuit. Voor Hieronymus was de Oudtestamentische huwelijksmoraal tegenwoordig voor 

‘anderen’ bedoeld, voor asceten gold: alia fuit in ueteri lege felicitas (ep 22, 21). Deze 

mensen vergissen zich, vaart Ambrosiaster uit: sunt enim qui quasi noua accipientes uetera 

repudianda putant. sed non discrepant ab his noua per Christum praecepta populis intimata 
                                                           
61 Zo laat Ambrosiaster minstens de mogelijkheid open dat Adam en Eva seks zouden hebben gehad in het 

paradijs, een mogelijkheid die hij overigens niet verder uitwerkt. Augustinus’ vernieuwende interpretatie in o.a. 

De Genesi ad litteram bestond erin dat hij de paradijselijke seks verder elaboreerde, maar dan in een richting die 

Ambrosiasters argwaan zou hebben opgewekt doordat hij een onderscheidt maakte in de aard van de insita 

potentia vóór en ná de val. Pelagius en vooral Julianus van Eclanum zijn in zekere zin de erfgenamen van de 

Romeinse priester in hun bezwaren tegen Augustinus’ ‘manicheïstische’ interpretatie van Adams zonde (Clark 

1986: 291-325 ihb 301; Brown 1988: 412 en 414-415). 
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(Q. 127.7). Het huwelijk is dus in geen enkele fase van de geschiedenis geen sordidum et 

contaminatum opus (Q. 127.5, cf. Hieronymus’ uitdrukking prurigo nuptiarum ep 22,19), 

zoals sommigen beweren. Christus verwaardigde zich op een bruiloft te komen en zelfs de 

feeststemming te redden toen de wijn op was: uerum etiam contulit quod deerat ad laetitiam. 

Quia scriptum est: “uinum laetificat cor hominis”(Ps. 104, 15, Sir 40, 20). Een markant 

voorbeeld in het licht van Hieronymus’ vlammende diatribe tegen wijnconsumptie. De andere 

discontinuïteit die Hieronymus inroept lijkt Ambrosiaster al even laakbaar: Eustochium kon 

zich bevrijden van Eva’s vloek om ‘in pijn te baren’ en onderworpen te zijn aan een 

echtgenoot: nolo illi subiacere sententiae, quae in hominem est lata damnatum: “in doloribus 

et anxietatibus paries, mulier” – lex ista non mea est – , “et ad uirum conuersio tua.” sit 

conversio illius ad maritum, quae uirum non habet Christum, et ad extremum “morte 

morieris” finis iste coniugii: meum propositum sine sexu est (ep 22, 18). Ambrosiaster 

interpreteert Eva’s straf anders. Het baren maakt geen deel uit van de straf, want dat was haar 

door God gewilde oorspronkelijke ‘functie’, de pijn (tristitia in Ambrosiasters versie) die 

ermee gepaard gaat is de werkelijke straf: ze wordt als een ‘extra’ (additum) toegevoegd aan 

het baren: ut cum per laetitiam fuerit ante concessum [sc. het crescite et multiplicamini], 

tristitia subdaretur ob poenam (Q. 127.28). Haar onderworpenheid aan de man was niet 

zozeer een nieuwe straf, maar een herstel van de oude orde: door Adam te bedriegen en had 

ze zich boven hem gesteld, maar God wees haar nu definitief haar plaats toe waartoe ze 

geschapen was: instauratur per sententiam dei institutum ut reuertatur mulier ad condicionis 

subiectionem humiliata uiro, sicut fuerat constitutum (Q. 127. 29). Wat Hieronymus dus 

voorstelde, zou voor Ambrosiaster een herhaling betekenen van Eva’s zonde, terwijl wat 

Ambrosiaster voorstelde een eindeloze herhaling betekende van de mors per Euam (ep 22, 

21). 

Adams zonde en straf worden expliciet onderscheiden van seksuele driften: lichamelijk 

verlangen had er niets mee vandoen, wel de hoogmoed van zijn ziel die hoopte op goddelijke 

onsterfelijkheid. Om hem te straffen voor deze daad van ongehoorzaamheid ontnam God de 

mens zijn onsterfelijkheid, maar in Zijn algoedheid zou hij die bij het Laatste Oordeel (a 

iudice deo) teruggeven aan trouwe gelovigen die blijk gaven van gehoorzaamheid aan Zijn 

wetten (Q. 127.24)62.  

Midden in zijn betoog stigmatiseert Ambrosiaster zijn ascetische tegenstanders als de 

                                                           
62 Voor een gedetailleerdere bespreking zie Hunter 1989 en Hunter 2007: 159-170 waarop mijn bespreking 
gebaseerd is, zij het met iets andere accenten. De oppositie tussen de ‘gematigde’ Ambrosiaster en de ‘radicale’ 
Hieronymus lijkt me immers een weinig vruchtbaar onderzoeksperspectief. 
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marcionieten en de manicheeërs: sed quis tu es, qui nuptias prohibes? Forte Marcion […]? … 

Aut si Manicheus es […] (Q. 127.17-18). Echte marcionieten kwamen niet meer voor in het 

Rome van de late vierde eeuw, zoals Ambrosiaster zelf wist63, manicheëers waren echter goed 

vertegenwoordigd. Ambrosiaster interesseerde zich in Quaestio 127 minder voor hen dan voor 

de ‘orthodoxe’ ascetische christenen als Hieronymus (Hunter 2007: 163) die hij anoniem 

(quidam) laat zijn – hij wist dat ze met Damasus een machtige beschermheer hebben. In de 

paragraaf die volgt spreekt hij immers direct de orthodoxe gelovige aan: audi nunc, catholice, 

euangelio teste prodesse hominis natiuitatem (Q.127.19). Hieronymus besefte ter dege dat hij 

als ascetische raadgever en zijn ascetische volgelingen kwetsbaar waren voor 

‘manicheïstische’ insinuaties: et quam uiderint tristem atque pallentem, miseram et 

monacham et Manicheam uocant, et consequenter; tali enim proposito ieiunium heresis est 

(ep 22, 13). Telkenmale benadrukt hij dan ook dat zijn ascetisch programma op respect voor 

Gods schepping berust.  

In vergelijking met Hieronymus stemt Ambrosiaster zijn interpretatie meer af op de 

corpsgeest van de Romeinse clerus en de denkwereld van de traditionalistische elite. Seksuele 

onthouding is enkel gepast in bepaalde omstandigheden voor bepaalde personen. Het is een 

relatief voorschrift, geen absoluut zoals het verbod op hoereren (fornicari). Priesters mogen 

niet trouwen, omdat ze zich voortdurend ‘rein’ moeten houden om te kunnen bidden. Ook 

getrouwde christenen moeten zich nu en dan onthouden om te bidden, maar zij hebben geen 

constante opdracht hiertoe. De reinheid van de priesterlijke onthouding is ook relatief: ad 

solis uero comparationem stellae nebulosae sunt, ad dei autem claritatem sol nox est, ita quae 

ad nos licita et munda sunt, ad dei autem dignitatem quasi inlicita et inmunda sunt (Q. 

127.36). Hij gebruikt ook een politieke metafoor die de senatoriale elite uit de vierde eeuw 

zeker moet aangesproken hebben: een senator trekt ook geen barbaarse kleren aan (saxonicia, 

Saksische tuniek?) en niemand verschijnt in gewone kleren (non accuratus) voor de keizer. 

God is nog verhevener dan de keizer, dus al deze zaken gelden eens te meer voor Zijn 

priesters. De insita potentia is wezenlijk goed, net als Galenus’ δύναµις, waarmee hij de 

‘kunstgreep’ van de natuur omschrijft (Foucault 1984b: 128), maar ze heeft niets van de 

ongelimiteerdheid van het verlangen dat Galenus haar toedicht. Een teken van wantrouwen 

tegenover seksuele driften vinden we in Ambrosiasters waardering van clericale onthouding 

als zuiverder, maar hij relativeert dit zeer sterk.  De mens staat bij hem nog in verbinding met 

                                                           
63 Cf. Hunter 2007: 163 met verwijzing naar Ambrosiasters Commentaar op de Paulinische brieven, Comm. in 1 
Tim. 4: 1-5 waarin hij toegeeft dat de Marcionieten bijna uitgestorven zijn: paene defecerunt. 
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de andere schepselen: voortplantingsdrift deelt hij met de dieren als een geschenk van God, 

maar mag enkel binnen de perken van het huwelijk. 

Hieronymus’ gehistoriseerde dynamische ‘lichaam’ en seksualiteit staat ver af van de 

concepten van heidense filosofen en artsen. Zij zagen in de lichamelijke aspecten van 

seksualiteit een band met de dieren én met de goden. Het vuur van de geslachtsdaad was 

hetzelfde als het kosmische vuur van de sterren: het was er altijd al geweest sinds de godheid 

ze geschapen had uit de materie en zou er altijd zijn, cf. Brown 1988: 27. Het is een 

perspectief waarmee Ambrosiaster nog enige voeling heeft. De band met het dierlijke baarde 

moralisten, filosofen en artsen dan weer zorgen: seks behoorde tot onze dierlijke driften die 

per definitie tot onmatigheid geneigd waren; vandaar was een perfecte controle hierover 

vereist, volgens de artsen, in het belang van de fysieke en psychische gezondheid van het 

individu, volgens filosofen was het de condicio sine qua non om toegang te krijgen tot 

waarheid of wijsheid. Om begrijpelijke redenen is deze morele bekommernis afwezig in 

Ambrosiasters laatste Quaestio: het zou zijn polemiek met de ascetische christenen kunnen 

onderuit halen. 

 

 Conclusie: caro fragilis post modicum pugnat sola cum pluribus 
 

Voor de ethische substantie kunnen we besluiten dat Hieronymus vanuit een 

herinterpretatie van het paulinische vlees vooral bezorgd is om libido, begrepen als 

gedachtestromen. Deze bezorgdheid mag niet strikt dualistisch geïnterpreteerd worden, want 

zij komt voor uit een zorg om het lichaam waarvan de hitte aan de bron ligt van de 

gedachtestroom, hoewel hij deze verklaring soms vermengd met een externe, demonische 

herkomst van de cogitationes in de metafoor van de ‘brandende pijlen van de duivel’ (ep 22, 

17; ep 54, 7). Lust, verlangen – libido – geldt voor iedereen zonder onderscheid en iedereen 

moet ervoor op zijn hoede zijn: de ‘natuurwet’ is er een van de universaliteit van het risico om 

te ‘vallen.’  De nadruk ligt sterk op zwakte en vergankelijkheid. Het medische discours 

schonk Hieronymus een taal om dergelijke ideeën in uit te drukken, mits enkele fundamentele 

accentverschuivingen en wijzigingen. Het lichaam kreeg een geschiedenis, net als de lust. 

Seks, huwelijk en voortplanting waren een straf en een noodzakelijkheid om de lege aarde te 

vullen. Maria’s miraculeuze maagdelijke conceptie van Jezus heeft de opheffing van de vloek 

opgeheven: zowel mannen als vrouwen konden voor een ascetisch bestaan kiezen.  Het 

lichaam had voor Hieronymus diepe seksuele connotaties; zijn hitte lag aan de bron van 
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lustvolle gedachtenstromen die de geest teisterden. Deze complexe verhouding tussen lichaam 

en geest kan niet omschreven worden in louter dualistische termen, maar in obscure 

argwanende observaties: the human body remained for Jerome a darkened forest, filled with 

roaring wild beasts, that could be controlled only by rigid codes of diet and by strict 

avoidance of occasions for sexual attraction (Brown 1988: 376). Zoals Brown opmerkt, 

koppelt Hieronymus zijn medisch-eschatologisch discours van het vlees nooit los van 

ascetische praktijken.  

 

 

Ascese  
 

 Non perfecta uirtus, sed ceterarum uirtutum fundamentum: het dieet van 

 het ‘vlees’  
 

Voor Hieronymus is maagdelijkheid of weduwschap onmogelijk zonder vasten (sed 

quo aliter pudicitia tuta esse non possit); wie dit niet kan opbrengen acht hij ongeschikt voor 

het sanctum propositum: “uiue ergo lege tua, quae Dei non potes” (ep 22, 11). We zagen al 

dat Hieronymus de libidines en cogitationes een fysieke oorsprong toedichtte in de vochtige 

hitte van het jonge lichaam. Datzelfde medische discours reikt hem en zijn lezers de middelen 

aan om hieraan te verhelpen. Eustochium wordt uitvoerig afgeraden om wijn te drinken (ep 

22, 8). Hij verbindt de medische argumentatie met een redenering gebaseerd op Paulus eerste 

brief aan Timotheus. Paulus ad Timotheum: “iam noli” inquit “aquam bibere, sed vino 

modico utere propter stomachum et frequentes tuas infirmitates.”  In Paulus’ bezorgdheid om 

Timotheus’ gezondheid ziet Hieronymus een extra argument om geen wijn te drinken. De 

Apostel stond het immers slechts toe aan iemand die ziek was opdat die de 

geloofsverkondiging zou kunnen verderzetten (ne Timotheus inbecillitate superatus euangelii 

praedicandi non posset habere discursus). Hoewel hij hierop ook nog Oudtestamentische 

exempla aanhaalt, krijgen de paulinische brieven de status van ‘leefregel.’ Naast wijn is ook 

vlees een gevaarlijke brandstof voor de lichaamshitte. Zelfs niet alle groenten zijn veilig: 

deinde in ipsis cibis calida quaeque deuita; non solum de carnibus loquor, super quibus uas 

electionis [Paulus!] profert sententiam: bonum est uinum non bibere et carnem non 

manducare, sed etiam in ipsis leguminibus inflantia quaeque et grauia declinanda sunt […] 

ardorque corporum frigidioribus epulis temperandus est (ep 54, 10).  
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Interessanter dan nagaan welk soort voedsel al dan niet gegeten mag worden door de 

asceten is de wijze van vasten. Over het algemeen verkiest Hieronymus een regelmatig dieet 

boven periodes van absolute abstinentie gevolgd door periodes waarin men mag eten. In latere 

brieven, zoals ep 130,  Het belangrijkste is dat men nooit eet tot men verzadigd is (moderatus 

cibus et numquam uenter repletus ep 22, 17), want dan hopen de sappen zich op en duiken 

zondige gedachten op. Et ut quod sentio loquar, nihil sic inflammat corpora et titillat membra 

genitalia, nisi indigestus cibus ructusque conuulsus (ep 54, 10).  

  

 Lectio divina, oratio en vigiliae 
 

Toch blijft zelfs na een sober maal van water, brood en groente het gevaar om de hoek 

loeren. Er is maar één remedie hiertegen: Quando comedis, cogita quod statim tibi orandum, 

ilico legendum sit (ep 54, 11). Bidden en bijbellectuur moeten meteen na het eten 

ingeschakeld worden tegen mogelijke cogitationes. We zouden kunnen gewagen van een 

techniek van het juiste moment (kairos), een typisch medische techniek (Foucault 1984b: 

133). Lezen alleen is niet voldoende: Quam crebrius lege et disce quam plurima (ep 22, 17). 

Men moet de gepaste bijbelverzen in het hoofd hebben om gewapend te zijn tegen de pijlen 

van de duivel, de gedachtestroom: et accepto cibo cum te in lectulo conpositam dulcis 

libidinum pompa concusserit, arripe scutum fidei, in quo ignitae diaboli extinguuntur sagittae 

(ep 22, 17). Hieronymus raadt ook aan om een vast aantal verzen per dag te memoriseren: de 

scripturis sanctis habeto fixum uersuum numerum; istud pensum domino tuo redde nec ante 

quieti membra concedas, quam calathum pectoris tui hoc subtegmine inpleueris (ep 54, 11).  

Het is waarschijnlijk geen toeval dat Hieronymus bidden en bijbellectuur met 

nachtwakes (uigiliae) verbindt. De jonge monnik Rusticus adviseerde hij om niet bij zijn 

moeder met haar vele slavinnen in te trekken: inter frequentiam puellarum per diem uideas, 

quod noctibus cogites (ep 123, 11). Dit is één van de zeldzame keren dat Hieronymus het 

gevaar van ‘nachtelijke illusies’ zo expliciet omschrijft. Niettemin geldt deze raad, 

omgekeerd, ook voor vrouwelijke asceten: Numquam iuuenculos, numquam cincinnatos 

uideat, uocis dulcidine per aures animam uulnerantes (ep 127, 4). ‘Animam uulnerare’ lijkt 

me in de richting te wijzen van nachtelijke illusies en cogitationes. 

De jonge asceten mogen bij hun lectio divina niet aan hun lot overgelaten worden. Bij 

twijfel over de interpretatie van bijbelpassages moeten ze zich wenden tot iemand quem uita 

commendat, excussat aetas, fama non reprobat, qui possit dicere: “desponsaui enim uos uni 
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uiro, uirginem castam exhibere Christo” (ep 22, 29). In de geciteerde brief prijst Hieronymus 

impliciet zichzelf aan als spirituele leidsman. En indien er geen geschikte kandidaat 

voorhanden is, dan blijven de jonge vrouwen beter onwetend dan dat ze met ketterij besmet 

zouden worden. De raadsman is van groot belang, in bijna iedere brief wordt de 

correspondent ertoe aangemaand om bij zo iemand zijn toevlucht te zoeken. De spirituele 

oefening van het lezen, van het zich eigen maken van de basisteksten uit de bijbel moet onder 

constante hoede plaatsvinden. Hieronymus’ exegetische werken zijn veelal opgedragen aan 

ascetische vrouwen of minstens voor hen bedoeld (cf. Brown 1988: 367 met verwijzing naar 

de vertaling van Origenes’ Homiliae in Canticum Canticorum), zodat ze in zijn afwezigheid 

niet zonder spirituele leiding zouden vallen. Wat Hadot 1995: 106 over neoplatoonse 

commentaren opmerkt, kunnen we ook in Hieronymus’ praktijk herkennen: in each 

commentary, the exegetical method and doctrinal content are functions of the spiritual level 

of the audiences to which the commentary is addressed. Niet alle bijbelboeken zijn dan ook 

geschikt voor alle leeftijden. De jonge Paula mag zeker niet beginnen bij Hooglied: ut 

ultimum sine periculo discat Canticum Canticorum; ne si in exordio legerit, sub carnalibus 

uerbis spiritalium nuptiarum epithalamium non intellegens uulneretur (ep 107, 12). Om deze 

spirituele interpretatie van Hooglied te vrijwaren, moet ze eerst psalmen leren zingen, uit 

Spreuken levenswijsheid puren, bij Prediker minachting voor het wereldse leren en in Job 

uirtutis et patientiae exempla halen. Dan mag ze overgaan tot de evangeliën, die vanaf dan tot 

haar vaste lectuur behoren. Ook de rest van het Nieuwe Testament moet ze in haar hart 

sluiten. Pas na eerst nog enkele boeken uit het Oude Testament te lezen en vanbuiten te leren 

kan ze op veilige wijze het Hooglied leren.  

Kennis van de bijbel en gebed zijn ook doel op zich. De vasten moet zo afgestemd 

worden dat men niet te uitgeput is om nog te kunnen lezen en bidden; in deze precieze 

dosering kunnen we trekken van het medische vertoog ontwaren. Door te bidden, te lezen, 

psalmen te zingen kan Eustochium communiceren met haar hemelse bruid: Oras: loqueris ad 

sponsum; legis: ille tibi loquitur (ep 22, 25).  
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 Zelfhermeneutiek: solitudo, lacrimae en voorbeeld uit Egypte 
 

Hieronymus spoort maagden en weduwen aan om zo veel mogelijk binnenskamers te 

blijven. De buitenwereld zit immers vol gevaren: getrouwde vrouwen, wellustige blikken van 

mannen, werelds vertier. Al deze zaken konden aanleiding zijn voor de vleselijke 

gedachtestroom. Misschien moeten we in deze raadgeving meer zien dan een schild tegen 

verderf of een interiorisering van de fysieke ‘ballingschap’ van mannelijke asceten. De tijd 

die – vooral ’s nachts – alleen werd doorgebracht moest Eustochium zo doorbrengen: Lava 

per singulas noctes lectum tuum, in lacrimis stratum tuum riga. Vigila et fiere sicut passer in 

solitudine. Psalle spiritu, psalle mente: [Ps 102, 2-4] […] an non flendum est, non 

gemendum, cum me rursus serpens inuitat ad inlicitos cibos? (ep 22, 18). De tranen lijken een 

louterende werking te hebben, hoewel ze tegelijk de beproevingen op pijnlijke wijze duidelijk 

maken. Eustochium moet geestelijk psalmodiëren en zich zo bewust blijven van de 

verlokkingen die zich aandienen. Ook in Hieronymus’ zelfportret als asceet hebben de tranen 

hun plaats: Itaque omni auxilio destitutus ad Iesu iacebam pedes, rigabam lacrimis, crine 

tergebam et repugnantem carnem ebdomadarum inedia subiugebam.[…] Ipsam quoque 

cellulam meam quasi cogitationum consciam pertimescebam […] post multas lacrimas […] 

nonnumquam uidebar mihi interesse agminibus angelorum (ep 22, 7). In deze strijd tegen het 

weerbarstige (repugnantem) vlees moet Hieronymus zich eerst bekennen als zondaar (de cel 

van de anachoreet is als het ware op de hoogte van zijn gedachtestroom) door tranen die 

tegelijk ook zuiveren. Door te alluderen op Lucas 7, 36-38 identificeert hij zich met de 

zondares die met haar tranen Jezus’ voeten waste en ze met haar haren droogde. Deze 

houding van boetedoening kunnen we verklaren met een verwijzing naar zijn ‘uitspattingen’ 

in zijn studietijd in Rome. Hij was onherroepelijk zijn status van maagd kwijtgeraakt en stelde 

het voor dat hij via ascese een loutering wou ondergaan. Eustochium was echter niet iemand 

die een verleden te betreuren had (Rousseau 1978: 109); zij had meer te vrezen voor aanvallen 

van lusten en superbia, waarover in ‘Onderwerpingswijze’ meer volgt. Furia, een weduwe, 

werd door Hieronymus geadviseerd om geen schmink te dragen in deze bewoordingen: Quid 

facit in facie christianae purpurissus et cerussa? Quorum alterum ruborem genarum 

labiorumque mentitur, alterum candorem oris et colli: ignes iuuenum, fomenta libidinum, 

inpudicitiae mentis indicia. Quomodo flere pro peccatis suis quae lacrimis cutem nudat et 

sulcos ducit in facie? […] Meminit [sc. uidua] pristinae uoluptatis, scit quid amiserit, quo 

delectata sit.(ep 54, 7). Hij zegt hier net niet dat een weduwe boete doet voor de uoluptas van 
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het huwelijk, een indruk die versterkt wordt doordat hij aan het begin van de paragraaf 

verwijst naar de meretrix illa in euangelio baptizata uit Lucas 7. Schmink en 

gelaatsverzorging worden niet alleen in het medische vertoog afgedaan als brandstof voor de 

lusten, maar ze zijn ook een hindernis voor tranen. De tranen vervullen hier de functie die ze 

in een exhomologesis64 hebben : op ‘theatrale’, rituele en symbolische manier de waarheid 

over zichzelf openbaren (Foucault 1988: 1627), hier in de eerste plaats aan zichzelf, aangezien 

er niet meteen verwezen wordt naar anderen en het geen paenitentia is.  

Niet dat Hieronymus tranen en gejammer in absolute eenzaamheid aanbeveelt. De 

context van de zonet geciteerde passage is een a fortiori: een meisje in een weelderige stad 

heeft het zeker nog moeilijker om tegen de gedachtestromen te vechten (ep 22, 8). 

Eustochium wordt aangeraden om zich te omringen met maagden, ze moet zelfs recruteren 

onder haar slavinnen: honor uirginum sit inuitatio ceterarum. Quodsi aliquam senseris 

infirmiorem in fide, suscipe, consolare, blandire et pudicitiam illius fac lucrum tuum (ep 22, 

9). Hoewel deze groep jonge maagden vrij informeel georganiseerd is, hetgeen niet 

ongebruikelijk was (Brown 1988: 265), wou Hieronymus toch een element van wederzijdse 

controle invoeren: zij moesten alle psychologische middelen (troosten, vleien) inzetten om 

wie het moeilijk heeft te steunen. Dat impliceert dat men communiceert over de innerlijke 

wereld van gedachtestromen. In ‘pedagogische’ brieven komt dit explicieter aan bod. Aan 

Paula’s moeder raadt hij aan: Nolo de ancillulis suis aliquam plus diligat, cuius crebro 

auribus insusurret. Quicquid uni loquitur, hoc omnes sciant (ep 107, 9). De jonge ascete moet 

een open boek zijn voor iedereen uit haar omgeving en mag met niemand vertrouwelijk 

omgaan. We kunnen een verband tussen zelfhermeneutiek en autoriteit terugvinden in de 

zonet geciteerde passage uit ep 22: als Eustochium ontdekt dat één van ‘haar’ maagden om 

verkeerde redenen haar levenswijze deelt, dan moet ze die onverbiddelijk afwijzen. Haar 

gezelschap moet bestaan uit vrouwen die zich even strikt aan de verstervingen houden als zij: 

quas uideris quod ieiunia tenuant, quibus pallor in facie est, quas et aetas probauit et uita (ep 

22, 17). Er zijn dus grenzen aan deze troost en aan het vertrouwen. Al bij al vinden we weinig 

concrete gevallen terug waarin Hieronymus rechtstreeks aanbeveelt dat men zijn 

gedachtestroom met zo groot mogelijke acribie analyseert ten overstaan van spirituele 

leidsmannen of –vrouwen, zeker als we dat vergelijken met andere ascetische strekkingen 

                                                           
64 Exhomologesis is een openbare schuldbelijdenis: wie zeer ernstig gezondigd had, moest zich ‘bekennen’ als 
zondaar en boeteling en nam voor enkele jaren het statuut van penitent aan waarbij men zich onderscheidde van 
de anderen door te vasten, zich in lompen te kleden en andere soberheidsvoorschriften na te leven. Ook na die 
periode bleef men gebonden aan bepaalde verboden: men mocht niet huwen of priester worden (Foucault 1624-
1625).  
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zoals de kring rond Rufinus en (later) Cassianus, die beïnvloed waren door Euagrius van 

Pontus. De aandacht voor zichzelf65 heeft geen aanleiding gegeven tot a whole series of 

techniques of introspection (Hadot 1995: 136) 

Wat zelfhermeneutiek betreft, kunnen we dus met Brown 1988: 373 vaststellen dat 

Hieronymus next to nothing wist van de geduldige discipline waarmee de Egyptische 

woestijnvaders seksuele driften meenden te kunnen bedwingen. Dat neemt niet weg dat hij er 

graag over schreef en in jonge maagden uit het westen een gretig gehoor vond voor berichten 

over die exotische helden in de verre Egyptische woestijn:  monachorum fecimus mentionem 

et scio te libenter audire quae sancta sunt (ep 22, 34). Hij beschrijft voor Eustochium het 

dagelijks leven in een cenobitische gemeenschap in Egypte. De monniken zijn er – op 

militaire wijze – in decuriën onderverdeeld, die op hun beurt centuriën vormen; elke decurie 

wordt geleid door een tienman (decanus) en ook een centurie heeft een leider. Dagelijks 

blijven ze tot het negende uur in hun aan elkaar grenzende cellen. Enkel de decani gaan rond 

ut si cogitationibus forte quis fluctuat illius consoletur alloquiis (ep 22, 35). Na deze 

individuele consultaties komen ze bijeen om te psalmodiëren, te bidden en te lezen. Ze 

aanhoren vervolgens in stilte een preek van de ‘abt’ (quem patrem uocant). Vooral de 

emotionele respons in de vorm van tranen zonder luid te huilen is belangrijk: Tacite uoluuntur 

per ora lacrimae et ne in singultus quidem erumpit dolor.  Net als Eustochium huilen de 

monniken om de beproevingen die ze moeten doorstaan en omdat ascese slechts met veel 

moeite beoefend kan worden: uideas […] oculis ad caelum leuatis intra se dicere: “Quis 

dabit mihi pinnas sicut columbae, et uolabo et requiescam?”  Daarop neemt men per decurie 

de maaltijd onder leiding van hun decanus, affectief omschreven als cum suo parente. Daarna 

keren ze terug naar hun cellen en bezoeken ze elkaar om elkaar te steunen bij zwakte of om 

aangespoord te worden door de discipline van medemonniken. Voor ’s nachts is er ook een 

ingenieus controlesysteem. Men gaat rond en luistert aan de celmuren of de monnik binnen 

vaak genoeg opstaat om biddend te waken. Indien dit niet het geval is, spreken ze hem hier 

niet op aan, maar verhogen ze de frequentie van hun bezoeken en dagen hem door hun eigen 

voorbeeld uit om meer te bidden: dissimulato quod norunt, eum saepius uisitant et prius 

incipientes prouocant magis orare quam cogunt. De monnik kan de waarheid over zichzelf 

enkel onthullen in de context van absolute gehoorzaamheid aan meerderen en terwijl hij zich 

verstervingen oplegt in de vorm van vasten, waken en werken. Hij moet zich  uitspreken over 

zichzelf in totale onderworpenheid: l’individu, par la verbalisation constante de ses pensées 

                                                           
65 De eis tot προσοχή wordt wel geformuleerd, bvb. ep 22, 23: Nec sufficit scire quod bonum est, nisi custodiatur 

adtentus quod electum est. 
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et l’obéissance dont il témoigne envers son maître, montre qu’il renonce à la fois à sa volonté 

et à lui-même (Foucault 1988: 1631-1632). Hieronymus schetst Eustochium het ideaal van 

een ‘pachomiaans’ klooster waarin we trekken vinden van het negentiende-eeuws 

panopticum-ideaal66. Zelfs al vormt dit een digressie in ep 22, toch moeten we de 

exemplarische kracht niet onderschatten. Eén van de belangrijkste vraagstukken voor jonge 

ascetes was hoe ze moesten leven. In de vierde eeuw waren ascetische vrouwen in het westen 

niet zo formeel georganiseerd als hun mannelijke tegenhangers. We kunnen Hieronymus’ 

Egyptisch exemplum in dat verband ‘suggestieve waarde’ toedichten.  

In ep 125, 13 argumenteert hij met een voorbeeld uit een cenobitisch klooster (quid in 

Aegypto viderim
67) waarom het voor de jonge monnik Rusticus veiliger is om zich in een 

klooster aan de ‘ouderen’ te onderwerpen dan als anachoreet alleen beproevingen te 

doorstaan. Een Griekse jongeman was ingetreden, maar kon de flamma carnis noch met 

vasten noch met werken blussen. De Vader van het klooster bedacht volgend plan. Een 

ernstige, oudere monnik moest de jongeman uitschelden en zorgen dat hij eerder dan de 

jongeman zijn beklag deed bij de kloosteroversten. Dan werd er een soort schijnproces 

ingericht waarbij de opgeroepen getuigen in het voordeel van de oudere monnik pleitten. De 

jonge monnik huilde en jammerde omdat niemand hem wou geloven. Alleen de Vader sprak 

listig milde woorden ter zijner verdediging ne abundantiori tristitia absorberetur frater. Zo 

ging een jaar voorbij; toen men de jongeman onder vroeg over zijn cogitationes (interrogatus 

super cogitationibus pristinis), antwoordde hij dat hem het leven zo onmogelijk werd gemaakt 

dat hij geen tijd meer had voor fornicatio. In deze ‘consultatie’ zien we verschillende vormen 

van zelfpraktijken terugkeren waarin telkens het zelf kenbaar gemaakt moet worden om het te 

kunnen ‘breken’: C’est un sacrifice de soi, un sacrifice de la volonté du sujet (Foucault 1988: 

1628). Enerzijds wordt het medisch vertoog ingeschakeld: met verstervingen probeerde men 

de ‘hitte’ van de jongeman te blussen. De jongeman moet bekennen aan de Vader dat dit niet 

helpt. Dan zoekt men naar een andere methode, die van het schijnproces en de emotionele 

versterving. Toch blijft men behoedzaam en zoals een dokter het principe van matigheid 

                                                           
66 Zie Foucault 1975: 316-355 over de moderne gevangenis als ‘de totale en ascetische instelling’ is zeer 
verhelderend in dat opzicht, cf o.c. 323: de gevangenis is ‘multidisciplinerend’ en brengt elk aspect van de 
persoonlijkheid onder controle door permanente waakzaamheid en observatie van de gedetineerden. Het idee 
voor deze vergelijking met Foucaults ideeën over de moderne gevangenis kreeg ik na lectuur van Clark 1990. In 
dit zeer interessante artikel paste ze de inzichten van Foucault 1975 toe op de controletechnieken die Augustinus 
via zijn preken verbreidde in ‘zijn’ christelijke gemeenschap.  
67 Hieronymus beweert dat hij hiervan ooggetuige was. Dat kan waar zijn – maar het is niet van belang of het 
inderdaad zo was -, aangezien hij samen met Paula de Egyptische monniken bezocht heeft voor hij zich met haar 
in Bethlehem vestigde. Hun ‘reisverslag’ heeft hij in briefvorm ( cf.ep 108, 14) gepubliceerd, dus kon hij 
claimen dat hij dit soort praktijken zelf gezien heeft. 
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toepassen: de Vader moet ervoor zorgen dat de jongeling niet helemaal door tristitia 

overmand wordt. Elders waarschuwt Hieronymus eveneens ervoor dat anachoreten vaak op 

dit punt fouten maken. Hij verbindt deze waarschuwing met een verwijzing naar het gekende 

medisch vertoog: door vochtigheid in hun cellen en het ongecontroleerde vasten uertuntur in 

μελανχολίαν, et Hippocratis magis fomentis, quam nostris monitis indigent (ep 125, 16). De 

analogie met de correspondent Rusticus is groter dan die tussen de Egyptische monniken en 

Eustochium. De jonge monnik is een Graecus adulescens, waarschijnlijk geen gewone 

Egyptenaar maar een hogeropgeleide Griekse aristocratische jongeman; Rusticus is evenmin 

een pauper. Hij was van gegoede afkomst (cf. ep 125, 11) en heeft de beste opleiding van zijn 

tijd gehad: hij studeerde aan de Gallische retorenscholen en voltooide zijn hogere studies in 

Rome (cf. ep 125, 6). Sociale achtergrond heeft implicaties voor de ascese: voor wie in het 

saeculum alle luxe en rijkdom gekend had, was het monastieke dieet een dieet van 

ondervoeding, integenstelling tot  degenen die in hun gewone leven reeds honger kenden 

(Rousselle 1983: 223-224). Dat kan een reden zijn waarom voorzichtigheid geboden is bij het 

bepalen van het dieet van deze asceten. Omdat hij een man is, kan hij instappen in reeds 

bestaande georganiseerde vormen van ascetisme. Deze overeenkomsten moeten echter sterk 

gerelativeerd worden: Rusticus is een Gallische monnik en het is maar de vraag in hoeverre de 

zelftechnieken uit de Egyptische woestijn in de eerste ‘kloosters’ in Gallië doorgedrongen 

waren. Voor Eustochium was dit in de vroege jaren tachtig in Rome minder evident, maar 

tegen de tijd dat Hieronymus zijn brief aan Rusticus schreef, leefde ze in het vrouwenklooster 

in Bethlehem waar we een afspiegeling kunnen vinden van de hiërarchie zoals die in ep 22, 35 

beschreven is, en waar de ‘overste’ Paula het dieet regelde van jonge ascetes die door lusten 

geteisterd werden cf. ep 108, 20. 

 

 

Onderwerpingswijze 
 

 Oboedientia: coenobium of anachoresis? Het Egyptisch voorbeeld. 
 

Hieronymus heeft nooit een eenduidig antwoord geformuleerd op de centrale vraag 

van zijn ascetische correspondenten quomodo uiuere debeas (ep 54, 1) (Rousseau 1978: 118). 

Aan Eustochium had hij alvast duidelijk gemaakt wat hem niet zinde. Ten eerste bevat ep 22 

een scherpe aanval op de subintroductae, door Hieronymus agapetae (ep 22, 14). Dat een man 
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en een vrouw onder één dak konden samenleven in een spiritueel huwelijk was voor hem een 

illusie. Dergelijke samenlevingsvorm was zeer verontrustend (Brown 1988: 267): vrouwen 

gingen samenleven met mannen die noch hun echtgenoot noch hun vader of broer waren: sine 

nuptiis aliud nomen uxorum (ep 22, 14). In zijn beschrijving van de Egyptische vormen van 

ascese begint hij bij een soort asceten die zichzelf – in hun eigen taal, het Koptisch – 

‘remnuoth’ noemen. Het gaat om losjes georganiseerde groepen die van stad tot stad 

rondtrekken. Hieronymus vond deze monniken die suo arbitratu ac dicione (ep 22, 34) 

leefden allerverwerpelijkst. Hij vertelde erbij dat ze handel dreven in met de producten van 

hun arbeid. Er waren veel conflicten onder hen, omdat ze zelf verantwoordelijk waren voor 

hun voedselvoorziening en zich hiervoor niet wilden onderwerpen aan een ander (non 

patiuntur se alicui esse subiectos). De cenobieten rekenden dan weer wel op zijn sympathie; 

hij besteedt uitgebreid aandacht aan hun nederige, gehoorzame levenswijze. De anachoreten 

vermeldt hij slechts in een praeteritio (alio tempore si uolueris explicabo). Hij deelt mee dat 

ze vanuit een klooster alleen de woestijn in trekken; hij verwijst terloops naar zijn eigen Vita 

Pauli als hij de grondleggers van deze levenswijze opsomt: Huius uitae auctor Paulus, 

inlustrator Antonius et […] princeps Iohannes baptista fuit (ep 22, 36). De hele digressie over 

het Egyptische monnikendom maakt reeds duidelijk wat Hieronymus’ voorkeur geniet: 

onderworpenheid aan anderen. Dat is immers nodig om zich te wapenen tegen de vele 

beproevingen.  

Later, als hoofd van het mannenklooster in Bethlehem, zal Hieronymus een preek aan 

gehoorzaamheid wijden. Hierin benadrukt hij dat oboedientia, absolute gehoorzaamheid van 

de monniken aan hun oversten, het enige is dat hen kan beschermen tegen hoogmoed 

(superbia), cf. Tractatus de oboedientia: qui patribus non obsequitur, deo non obsequitur. 

[…] In monasterio superbia fit. Orationem facimus pro peccatis, et in superbiam erigimur. 

aliquis ieiunat pro peccatis suis, et pro peccatis suis agit paenitentiam: in superbiam 

extollitur. Ideo ieiunias, ideo oras, ideo praecepta facis, ut contra deum facias? De eindeloze 

herhaling van de plicht tot gehoorzame nederigheid geeft de indruk dat dit de absolute 

monnikendeugd was voor Hieronymus: opstandigheid tegen de abt stond gelijk aan opstand 

tegen God. ‘Vrijbuiters’ als de remnuoth en de subintroductae hebben hem altijd met afkeer 

vervuld en anachorese was volgens hem te gevaarlijk voor de jonge mensen die hij van 

ascetisch advies voorzag. In zijn preek over gehoorzaamheid zien we dat hij zelfs anachorese 

onderworpen is aan de wil van de kloosteroverste. Enkel als de abt beslist dat een monnik 

hiertoe in staat is, mag hij een eremietenbestaan leiden. 
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 Omdat er geen enkele vaste regel voorhanden was voor meisjes als Eustochium in 

Rome – pas op het einde van zijn leven zou Hieronymus een pachomiaanse regel vertalen –, 

speelde de spirituele leider tot wie men zich wendde een grote rol. Het was belangrijker dat 

men zich erkende als onderworpen subject, gehoorzamend aan ascetische leiders, dan als 

volgelingen van een bepaalde regel (cf. Clark 1986: 215).  

  

 Disce in hac parte sanctam superbiam: elite en humilitas 
 

Hieronymus gaf aan Paulinus van Nola de raad om zijn vrouw met wie hij sinds zijn 

conversio geen seksueel contact meer had af te schermen van getrouwde vrouwen: soror 

praecipue tua matronarum declinet colloquia nec inter sericas uestes et gemmas 

circumsedentium feminarum se sordidatam aut doleat aut miretur, quia alterum propositi 

paenitentia, alterum iactantiae seminarium est (ep 58, 6). In deze woorden ligt de hele 

specifieke problematiek besloten van de aristocraten die volgens een sanctum propositum 

leefden. Hun rijkdom en hun prestige in de maatschappij was een bron van superbia of 

iactantia. Marcella, Paula, Eustochium en andere vrouwen uit de Romeinse ‘kring’ behoorden 

tot de rijkste en machtigste senatoriale families. Hieronymus speelde graag in op het 

zelfbewuste superioriteitsgevoel van het pars melior generis humani:
68

 de adellijke dames 

zetten door hun ascese niet alleen de Oudromeinse virtus van hun gens voort, maar brachten 

ze tot vervolmaking en overtroffen hun voorouders (Rebenich 1992: 189). De beknoptste 

uitdrukking hiervan vinden we in brief 108, het ‘epitaphium’ voor Paula, Eustochiums 

moeder en telg van de gens Aemilia: nobilis genere, sed multo nobilior sanctitate; potens 

quondam diuitiis, sed nunc Christi paupertate insignior. Bij de Oudromeinse gestrengheid 

van de matrones kwamen nu christelijke deugden als humilitas en paupertas (Rebenich 1992: 

190).  Dat was voor Eustochium geen probleem. Waar Hieronymus meer voor vreesde, was 

zelfingenomendheid en trots om haar ascetische prestaties: Sed ne hoc ipsum tibi iactantiam 

generet quod saeculum contempsisti (ep 22, 27). Deze trots sluipt binnen als een tacita 

cogitatio die haar ertoe kan aanzetten om te pronken met haar lompen en haar door 

verstervingen verzwakte lichaam. Als ze aalmoezen uitdeelde, moest dat ongezien doen; als 

ze vastte, mocht ze dat niet doen met een opzichtige bedruktheid. Als Eustochium ascetes van 

haar slavinnen maakt, dan moet ze ervoor oppassen niet tegen hen op te treden zoals een 

                                                           
68 Zo omschreef Symmachus in zijn ep 1, 52 zelfbewust de Romeinse senaat, waarvan hij een vooraanstaand lid 
was. 
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meesteres tegenover haar bedienden (ep 22, 29). Daar staat tegenover dat Hieronymus 

Eustochium onverbloemd sancta superbia (ep 22, 16) aanbeveelt tegenover vrouwen die met 

machtige echtgenoten gehuwd zijn. Trots wordt vooral een probleem binnen een ascetische 

gemeenschap.  

 

 

Teleologie 
 

 Inducet te rex in cubiculum suum: eschatologie, spiritueel huwelijk en 

 Hooglied 
 

In 413 schreef Hieronymus in zijn epitaphium voor Marcella: annis igitur plurimis sic 

suam transegit aetatem, ut ante se uetulam cerneret, quam adulescentulam fuisse meminisset, 

laudans illud platonicum, qui philosophiam meditationem mortis esse dixisset (ep 127, 6). 

Ook in Ad Eustochium vinden we een verwijzing naar de spirituele oefening van de meditatio 

mortis: cf. egredere, quaeso, paulisper e corpore (ep 22, 41) en ad paradisum mente 

transgredere (ep 22, 41 slot). Ook Furia krijgt op het einde van ep 54 deze raad mee: cogita te 

cottidie esse morituram et numquam de secundis nuptiis cogitabis (ep 54, 18). De bezinning 

over de dood gaat in belangrijke mate terug op Plato’s Phaedo69 en is verbonden met de figuur 

van de stervende Socrates (Hadot 1995: 94). De bedoeling was dat men met deze spirituele 

oefening zich kon bevrijden van de eigen individualiteit en van de passies door het perspectief 

van de universaliteit en de objectiviteit aan te nemen (Hadot 1995: 95). Wie zich zo oefent zal 

leven alsof elke dag zijn laatste is: Elle [sc. la méditation de la mort] est une manière de 

rendre la mort actuelle dans la vie (Foucault 1982b 1184). Voor christenen die deze 

filosofische traditie verderzetten, kreeg deze oefening een bijzondere dimensie in het licht van 

de eschatologische verwachtingen die ze koesterden. De gedachte aan de dood, aan de 

beloningen in het paradijs en de afschrikwekkende straffen in de hel moest de ascete op het 

juiste pad houden. Eustochium moest zich even uit haar lichaam verplaatsen en voor haar 

                                                           
69

 Cicero – allicht Hieronymus’ bron voor het dictum – omschreef het in zijn Tusculanae Disputationes I, 30 als 

volgt: Tota […]  philosophorum uita […] commentatio mortis est. Cf. Plato Phaedo 67e4-5  Τῷ ὄντι ἄρα, ἔφη, ὦ 

Σιµµία, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνῄσκειν µελετῶσι (Hadot 1995: 94) Deze praktijk was ook uitermate 

belangrijk voor stoïcijnen, epicuristen en neoplatonisten (Hadot 1995:  96-101). 
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ogen haar toekomstige beloning zien (ante oculos pinge mercedem). Ze zal zich in de chorus 

van maagden bevinden, aangevoerd door Maria, de maagd bij uitstek; ze zal haar heldin 

Thecla kunnen omarmen. Onder haar in rang bevinden zich de weduwen, aangevoerd door 

Anna, en de gehuwden. Bovenal echter zal ze met Christus, haar Hemelse Bruidegom 

verenigd worden. Hieronymus onderbouwt dit met verzen uit Hooglied. Het spiritueel 

huwelijk was een belangrijk symbool: het bevestigde dat de continuïteit van de trouw van de 

maagd aan haar sanctum propositum (cf. Brow 1988: 274). Jezus is een jaloerse bruidegom en 

verdraag nauwelijks dat anderen zijn bruid aankijken (ep 22, 25: zelotypus est Iesus, non uult 

ab aliis uideri faciem tuam). Familieleden die een maagd met alle geweld terug in het 

saeculum wilden brengen door haar bijvoorbeeld uit te huwelijken of haar te verplichten in 

luxe te leven staan dan ook de ergste straffen te wachten: zij maakten van de virgo een 

overspelige bruid tegenover haar Bruidegom. Nemo sit qui prohibeat, non mater, non soror, 

cognata, germanus […] Quod si uoluerint impedire, timeant flagella Pharaonis (ep 22, 14). 

Deze dreiging was niet uit de lucht gegrepen voor Eustochium. Haar tante Praetextata was, op 

bevel van haar heidense echtgenoot Hymetius, op een dag binnengedrongen in haar kamer en 

had haar mooie kleren aangedaan en haar haar gekapt, uincere cupiens et uirginis propositum 

(ep 107, 5). Vijf maanden later stierf Praetextata. Hieronymus voegt er in de brief aan toe dat 

zij de nacht na haar misdaad een stem hoorde die dood en verderf voor haar zelf en haar gezin 

voorspelde en haar veroordeeld had tot de hel: Omnia per ordinem expleta sunt […] Sic 

ulciscitur Christus uiolatores templi sui (ep 107, 5). Hieronymus vertelt het aan Laeta om 

haar eraan te herinneren dat zij er ten allen prijze voor moet zorgen dat haar dochter Paula 

trouw blijft aan haar ascetische levenswijze, zoniet zal Christus haar, de moeder, 

verantwoordelijk stellen voor de heiligschennis van één van zijn ‘tempels.’ De wensen van 

familieleden moesten wijken. Hieronymus definieerde ascese dan ook graag als een vorm van 

‘ballingschap’, metaforisch of letterlijk al naargelang de correspondent of de situatie in zijn 

eigen leven. De letterlijke ballingschap waartoe hij Heliodorus vanuit de woestijn wou 

aansporen (ep 5, 7: monachum perfectum in patria sua esse non posse), was geen optie in de 

jaren tachtig voor Eustochium en Paula in Rome. Als hij Eustochium in de eerste paragrafen 

van ep 22 met Abraham vergelijkt, dan doelt hij meer op een symbolisch verlaten van de 

wereld, dat nog het meest gerealiseerd wordt door in de beslotenheid van een kamer 

binnenshuis te leven en alle wereldse contacten te verbreken. Wanneer hij met Paula en 

Eustochium in Bethlehem verbleef, bleef hij nog een hele tijd aarzelen tussen letterlijke en 

metaforische ballingschap in zijn brieven (cf. Rousseau 1978: 110; 114-116). 

Het was het veiligst voor Eustochium dat ze in de beslotenheid van haar kamer leefde. 
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Daar kon ze samen zijn met haar Bruid. Hieronymus beschrijft deze ontmoeting in onverholen 

erotische beeldspraak van het hooglied (ep 22, 25): [Sponsus] ueniet post parietem et mittet 

manum suam per foramen et tanget uentrem tuum, et tremefacta consurges et dices: 

“uulnerata caritatis ego sum.”  Dit lijkt vreemd, aangezien hij steeds waarschuwt voor alles 

wat maar tot de lustvolle gedachtestroom aanleiding kan geven. Ambrosius70 had eerder al 

Hooglied gebruikt in zijn aansporing tot virginitas, maar de erotische ondertoon is bij hem 

afwezig (Kelly 1975: 103; Clark 1986: 404). De aandacht voor Hooglied lijkt geïnspireerd op 

Origenes’ preken en commentaren over deze tekst – kort voor hij ep 22 schreef had hij de 

vertaling van enkele van diens preken hierover gepubliceerd –, hoewel Origenes nergens in 

zijn interpretatie het spirituele huwelijk van de ziel als een aansporing tot ascese presenteert 

(voor zover wij kunnen nagaan op basis van de Latijnse vertalingen) (Clark 1986: 404).  Zoals 

uit de lectuurlijst van de kleine Paula blijkt was Hieronymus zich zeer goed bewust van de 

associaties die de beeldspraak van Hooglied oproept en waartegen het jonge meisje 

beschermd moest worden (ep 107, 12 zie p.30), toch geldt de Hooglied-symboliek ook voor 

haar (ep 107, 7, cf. Clark 1986: 40371). De lusten laten zich niet volledig uitdoven; het 

beginsel van behoud van krachten geldt ook voor de libidines: Carnis amor spiritus amore 

superatur; desiderium desiderio restinguitur. Quidquid inde minuitur, hinc crescit (ep 22, 

17). Misschien verklaart dat de erotische geladenheid van Hieronymus’ beschrijvingen van 

het spiritueel huwelijk72. 

 

 Virginitatem servamus: beperkingen. 
 

De platoons-dualistische inslag in de terminologie van de meditatio mortis en het 

spirituele huwelijk mag ons niet misleiden. Hieronymus heeft de ideeën van zijn leermeester 

Origenes over de zuiver spirituele aard van het paradijs, de overstijging van sekseverschillen 

in het hiernamaals nooit echt onderschreven (Brown 1988: 373), ondanks enkele uitlatingen in 

                                                           
70 Cf. De uirginibus 12, 72-74 (referentie bij Kelly loco citato). Ambrosius schreef dit werk in 377. Volgens 
Clark 1986: 404-405 was Ambrosius vooral geïnteresseerd in de symboliek van ‘de gesloten tuin’ en de 
‘verzegelde fontein. ’ Een maagd was ‘gesloten’ qua lichaam, geest, ziel en hard en paradoxaal genoeg net 
daardoor ‘open’  voor de bijbel, Christus en caritas, cf. Brown 1988: 363. Hooglied speelde ook een grote rol in 
de vierde-eeuwse mariologie (cf. Ambrosius’ aanname van Maria’s maagdelijkheid in partu), zie Clark 1986: 
405sqq.  
71 Christian ascetics of all ages and “grades” could take encouragement and consolation from the Song of Songs 
(Clark citeert ook de toepassing hiervan in de brieven aan de maagd Demetrias (ep 130, 2; 7; 8), aan de weduwe 
Furia (ep 54, 3) en in het epitaphium voor Paula, de moeder van Eustochium (ep 108, 28; 31).) 
72 Voor een andere interpretatie (hoewel het verschil meer in de invalshoek gelegen is), zie Cox 1993. 
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zijn commentaar op de Brief aan de Efeziërs (Clark 1987). Origenes’ mensbeeld kwam hem 

goed uit om zijn contacten met adellijke vrouwen te verantwoorden (Brown loco citato). 

Vanaf 393, toen de origenistische controverse volop woedde, werd hij er zich meer en meer 

bewust van dat Origenes’ platonistisch mensbeeld inderdaad wezenlijk in strijd was met de 

vooroordelen die hij en zijn Latijns publiek hadden (Brown 1988: 380). Hij leunde in dat 

opzicht sterk aan bij Tertullianus: Jerome had always lived close enough to the thought of 

Tertullian, whom he savored as a Latin stylist and frequently consulted as a theological 

dictionary, to tend to take for granted Tertullian’s grippingly physical view of the body and its 

resurrection (Brown 1988: 382). Voor hem en zijn Latijnse lezers was het belangrijk dat 

mannen ‘mannen’ bleven en vrouwen ‘vrouwen’ ook na de Heropstanding. De hemel was 

voor Hieronymus’ en zijn lezers een soort Romeinse samenleving, waar de ontregelende 

krachten van de lust uit verwijderd zouden zijn (Brown 1988: 384). In Hieronymus’ brieven is 

er altijd een spanning waarneembaar tussen de origenistische, platoniserende opvatting met 

het meer antidualisische ‘Latijnse’ fysieke mensbeeld, in de lijn van Tertullianus. In zijn 

poging om het voorwerp van zijn ethische zorg te omschrijven is deze spanning goed voelbaar 

(cf. Ethische substantie). Zoals Brown 1988: 373 het treffend uitdrukt: Jerome the heir of 

Origen clashed with Jerome the satirist, the passionat exponent of the weaknesses of the flesh. 

Sinds de origenistische controverse deed Hieronymus er alles aan om zijn verleden te 

ontkennen. Hij ontwikkelde een scherp neus voor alles wat hem maar een beetje aan 

origenisme deed denken. Toen Paula in 404 stierf, was Hieronymus een oude man. Hij begon 

de wereld termen van oude tegenstellingen te zien (Brown 1988: 386). Toen Pelagius in 413 

naar Palestina kwam, nam hij voor de laatste keer zijn rol als polemist waar. Hij had het 

allemaal al eerder gezien. Pelagius’ doctrine over de vrije wil en de mogelijkheid van een 

zondenvrij leven was in zijn ogen niets anders dan de erfenis van Origenes. Op die manier 

beschrijft hij in Ad Demetriadem (ep 130, 16) de ideeën van Pelagius zonder diens naam te 

vermelden; Demetrias was immers een telg uit de gens Anicia die Pelagius patroneerde. We 

vinden in zijn brieven tegen de pelagianen ook verwijzingen naar (de origenist) Euagrius van 

Pontus. Diens ascetisch telos van ἀπάθεια kwam Hieronymus ronduit blasfemisch, 

origenistisch en zelfs heidens over, cf. ep 133, 3 en de proloog van zijn Dialogus contra 

Pelagianos I. Hijzelf was altijd veel conservatiever geweest: hij beschreef Eustochiums 

opdracht als het bewaren van haar maagdelijkheid: uirginitatem […] seruamus (ep 22, 23); in 

ep 124, 17 verwijst hij ernaar als liber ad Eustochium de uirginitate seruanda. De idee dat 

men als asceet een proces van verschillende stappen kon doorlopen om hier op aarde de 
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perfecte sereniteit te bereiken leek hem belachelijk: het was een zware onderschatting van de 

kracht van de lusten van het vlees. 

De precieze (theologische) details van de pelagiaanse controverse vallen buiten het 

bestek van deze thesis. Ik wil daarom hieronder in een apart hoofdstuk ‘Pelagius versus 

Hieronymus’ aantonen dat het twistpunt tussen Hieronymus en Pelagius in belangrijke mate 

om ascese ging: in hoeverre kan een asceet morele perfectie bereiken. Het is een uiterst 

schematische poging om een aantal krijtlijnen uit te zetten die eventueel in verder onderzoek 

uitgewerkt kunnen worden.  

 

 

Pelagius versus Hieronymus: Demetrias en Ctesiphon 
 

Na de plundering van Rome in 410 vluchtten drie leden van de invloedrijke gens Anicia 

naar Noord-Afrika: Demetrias, samen met haar moeder Juliana en haar grootmoeder Proba, de 

dichteres van de christelijke Vergiliuscento waarover Hieronymus jaren tevoren zich erg 

schamper uitliet, weliswaar zonder haar persoonlijk te noemen (cf. supra). Proba en Juliana 

hadden zich een nieuwe rol aangemeten als patronae van ascetische christelijke schrijvers. 

Pelagius, een uit Brittannië afkomstige jurist die monnik was geworden, kon zich beroemen 

op de steun van deze familie. In Noord-Afrika droeg Augustinus zijn brieftraktaat over het 

gebed op aan Proba (Augustinus, ep. 130) en zijn De bono uiduitatis aan Juliana (Hunter 

2007:81). Het zou ons te ver leiden om hun wijdvertakte netwerk in deze thesis te 

reconstrueren. Voor deze paragraaf is het van belang dat de Anicii banden hadden met alle 

hoofdrolspelers in de controverse rond Pelagius en zijn opvattingen. In 413 blies Demetrias 

haar aanstaande huwelijk af. Als eerste in haar familie liet ze zich sluieren als maagd – het 

zogenaamde uelatio-ritueel –, door bisschop Aurelius van Carthago (Kelly 1975: 312). Als we 

Hieronymus mogen geloven verspreidden deze gebeurtenissen zich over het hele rijk, ter 

meerdere eer en glorie van Demetrias: Penetrauit hic rumor Orientis litora, et in 

mediterraneis quoque urbibus, christianae gloriae triumphus auditus est. […] Quam sponsam 

hominis una tantum prouincia nouerat, uirginem Christi totus orbis audiuit (ep. 130, 6). Voor 

die roem zal voor een groot deel te danken zijn aan haar moeder en grootmoeder. Zij 

verzochtten Pelagius en Hieronymus om Demetrias ascetisch advies te geven. Hieruit kunnen 

we afleiden dat voor deze christelijke aristocrates Hieronymus en Pelagius tot dezelfde 
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categorie behoorden: ascetische, christelijke moralisten.73 Hieronymus’ brief (ep. 130) 

reageert op die van Pelagius74, zoals blijkt uit verschillende woordecho’s (Kelly 1975: 313). 

Bij Pelagius heet het dat Demetrias een buitengewone perfectionis ardor had, waardoor ze 

geen genoegen nam met een algemene, gemiddelde manier van leven, vroeg om iets nieuws: 

nouum aliquid et inusitatum requirit, praecipuum ac singulare quoddam flagitat; hierdoor is 

zijn taak als ascetische raadgever niet evident: Hunc itaque tam deuotae mentis ardorem, 

hanc tantae perfectionis sitim, quod satiabit umquam flumen ingenii? (Ad Dem. 1). Toch 

hoeft Pelagius niet te vrezen dat men hem afgunstig zal verdenken dat hij deze brief schreef 

om in het gevlij te komen bij de machtige Anicii. Zijn brief kwam er slechts op verzoek van 

Juliana, niet uit persoonlijke ambitie. Haar geloof en de verdienste van haar maagdelijke 

dochter zouden zijn mediocritas ingenii verhelpen. Deze – vrij doorzichtige – captatio 

beneuolentiae wordt door Hieronymus op sarcastische wijze verdraaid. Hijzelf vond 

Demetrias ascetisch advies geven zijn moeilijkste ‘opdracht’ totnogtoe: prees hij al haar 

deugden, dan zou hij in vleierij vervallen; liet hij er een onvermeld, dan deed hij Demetrias 

tekort. Toch kon hij het verzoek van de hoogadellijke familie niet weigeren. Daarom koos hij 

ervoor om niet over haar verdiensten uit het verleden, maar over haar toekomstige leven te 

schrijven. Het was een onderwerp waarmee hij vertrouwd was en waarom hij bij een ruimer 

publiek bekendheid genoot: Neque enim ut nouum et praecipuum quiddam a me flagitant [sc. 

Proba en Juliana] cuius ingenium in huiuscemodi materiis saepe detritum est (ep. 130, 1).   

In deze paragraaf wil ik het ascetische telos van Pelagius vergelijken met dat van 

Hieronymus. Het is opvallend hoe weinig verschil er is in de code-elementen (Jacobs 2000: 

738). Beiden raden vasten aan, zij het met mate en zonder dat Demetrias hierdoor in 

hoogmoed vervalt (Ad Dem. 18; Hieronymus doet dit niet expliciet in ep. 130, maar elders 

overvloedig cf. supra); beiden waarschuwen tegen woede, doen uitspraken over caritas en 

leggen de nadruk op het belang van Bijbellectuur. In tegenstelling tot wat Jacobs 2000 

beargumenteert, geeft Pelagius net zo goed als Hieronymus een ascetische interpretatie aan 

een aantal Bijbelpassages. Jozef die weigert om op de avances van Potifars vrouw in te gaan 

                                                           
73 Augustinus had later gereageerd op Pelagius’ brief. Hij had Juliana voorgehouden dat zij een gevaarlijke ketter 
toegang zou verschaffen als ze Pelagius’ brief aan Demetrias zou laten lezen. Juliana had hem echter al laten 
verstaan dat haar familie vrij was van ketterij: ze hadden steeds de niceense triniteitsleer beleden. Voor deze 
aristocrates waren ‘ketterijen’ oosterse afwijkingen op het orthodoxe credo, de rest leek verwaarloosbaar: omnis 

que familia nostra adeo catholicam sequitur fidem, ut in nullam haeresim aliquando deuiauerit nec umquam 

lapsa sit, non dico in eas sectas, quae uix expiantur, sed nec in eas, quae paruos habere uidentur errores (Aug. 
Ep. 188, 1), cf. Brown 1967: 375 
74 Om ambiguïteit te vermijden verwijs ik naar Pelagius’ brief met ‘Ad Dem.’ (Ad Demetriadem), gevolgd door 
het hoofdstuknummer, zoals in de PL aangegeven. De brief in kwestie is de enige die zonder twijfel kan 
toegeschreven worden aan Pelagius en dus een belangrijke bron voor het vroege zogeheten ‘pelagianisme’ 
(hoewel dit concept veeleer een product van Hieronymus’ en Augustinus’ antiketterse polemiek lijkt). 
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is het toonbeeld van castitas (Ad Dem. 5 cf. Gen. 39:1-23). Toch valt hierin Pelagius’ 

‘gematigdheid’ tegenover Hieronymus op: kuisheid is niet het enige aspect van Jozefs 

merites, ook benignitas kenmerkte zijn houding. Hoewel zijn broers hem uit jaloezie als slaaf 

verkocht hadden, haatte hij hen niet toen hij hen in Egypte terugzag: odium fratrum caritatis 

lacrimis abluebat (Ad Dem. 5). Hij prefigureerde evangelische geboden, die hij naleefde sub 

naturae adhuc lege. De ascetische hiërarchie, die Hieronymus zo dierbaar was, hield Pelagius 

intact, zonder dat hij echter huwelijk en seksualiteit beschreef in termen van bezoedeling of 

‘minste van de kwaden’ (Ad Dem. 9 Hunter 2007: 264). Het zijn ‘middelmatigheden’ (media) 

die Gods wet toestaat, maar die de morele perfectie kan hinderen en in dat opzicht minder aan 

te bevelen is. ‘Jij hebt het huwelijk (coniugium), maagd, dat jou toegestaan was voordat je het 

minachtte (licitum tibi ante contemneretur)’ (Ad Dem. 9). Deze uitspraak typeert Pelagius’ 

houding tegenover huwelijk en seksualiteit. Hij koppelt een hiërarchie van beloningen aan de 

staat waarin men in het aardse leven verkeerde, net zoals Hieronymus, maar zonder de 

negatieve associaties met de lagere categorieën. Hunter 2007: 267 situeert deze houding in de 

context van de controverse rond Jovinianus en de grote kritiek die Hieronymus’ Contra 

Iouinianum zelfs aan medestanders ontlokte. In zijn eerdere geschriften heeft Pelagius zich 

expliciet tegen Jovinianus’ stellingen uitgesproken,75 maar hij had ook felle kritiek op 

Hieronymus. Rond 414 schreef hij in zijn voorwoord van zijn commentaar op Jeremia dat er 

alweer een onbehouwen lasteraar was opgestaan om hem in discrediet te brengen. De 

anonymus had niet alleen zijn commentaar op de briev aan de Efeziërs op dezelfde manier 

beschuldigd van origenisme als Rufinus, maar was ook uitgevaren tegen zijn polemiek met 

Jovinianus76. De ‘grootste lomperik, die zich volgestouwd heeft met Schotse pap’77 is volgens 

Hieronymus in alles de ‘volgeling’ van ‘Grunnius’ (zijn gebruikelijke spotnaam voor 

Rufinus). In deze beschrijving herkennen we gemakkelijk Pelagius die in 413 naar Palestina 

                                                           
7575 Verwijzingen bij Hunter 2007: 267. In zijn commentaar op de Brief aan de Corinthiërs tweemaal (hij merkHt 
droog op dat 1 Cor. 3:8 en 2 Cor. 9:6 Jovinianus’ stelling over gelijkheid van gehuwden en maagden ontkracht). 
Pelagius’ commentaar op de Paulinische brieven dateert van voor zijn brief aan Demetrias. Aan Celantia – de 
brief is op Hieronymus’ naam overgeleverd als ep. 148 – zegt hij dat Paulus’ leer noch bij Jovinianus’ 
gelijkschakeling van huwelijk en maagdendom noch bij de manicheïsche veroordeling ervan aansluit. Paulus en 
hijzelf, volgt de middenweg: inter utrumque temperatus atque medius incedit (Ad Cel. 28). 
76 Hieronymus verwijt degenen die hem betichten van origenisme dat ze niet snappen dat een commentator 
verschillende interpretaties moet opsommen en het aan de lezer overlaten welke hij als juiste verkiest. Origenes’ 
geciteerde interpretaties moeten hem niet toegedicht worden, cf. Apol.c.Ruf. III, 13 en Prol. in comm. in Ierem. 
4. Rufinus had Hieronymus verweten dat zijn Contra Iouinianum manicheïstische trekken had die hij niet heeft 
willen corrigeren in epp. 48-49, Hieronymus ging in zijn verweer tegen Rufinus’ aanval niet in op deze 
beschuldiging (het zogen. derde boek van de Apol.c.Ruf.) 
77 stolidissimus et Scotorum pultibus praegravatus Prol. in comm. in Ierem. 6 
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was gekomen.78 De manichaeus uit Pelagius’ brief aan Celantia zou volgens mij misschien 

een heimelijke allusie kunnen zijn op Hieronymus die zich niet voor de eerste keer tegen deze 

beschuldiging moest verdedigen cf. supra.  

Waaruit bestaat Pelagius’ zogenaamde middenweg? Ik schets hieronder beknopt hoe 

Pelagius zijn vooronderstellingen uiteenzet voor Demetrias, over de kracht en de 

eigenschappen van de menselijke natuur (humanae naturae uim et qualitatem Ad Dem. 2). 

Een dergelijk positief betoog over het menselijk vermogen tot perfectie is  des te meer nodig 

omdat Demetrias als maagd een nog grotere perfectie moet nastreven dan anderen die 

eveneens álle geboden van God moeten naleven. De goedheid van de menselijke natuur voert 

Pelagius terug op God. Hij heeft de mens naar zijn beeld en gelijkenis geschapen en hem 

voorzien van een aantal eigenschappen die hem in staat stellen over de dieren te heersen. 

Dieren hebben uiterlijke verweermiddelen – grootte, kracht, tanden etc. -, maar de mens is 

innerlijk beter gewapend. Hij kreeg ratio en prudentia, opdat hij als enige zijn Schepper zou 

kennen en dienen (Ad Dem. 2). God wilde dat de mensen, als rationele wezens, werkelijk 

goed konden zijn en daarvoor moet er ook de mogelijkheid bestaan om voor het kwade te 

kiezen, want anders zou de keuze voor het goede geen verdienste hebben (Ad Dem. 3). Voor 

Pelagius bestaat er geen postlapsaire, defectieve wil of een vermindering van het vermogen 

van de wil om het goede te kiezen en te doen. De intrinsieke goedheid van de menselijke vrije 

natuur blijkt uit de voorbeelden van moreel hoogstaande heidense filosofen. Hij somt 

uitvoerig hun deugden op en wijst erop dat christenen a fortiori het goede kunnen bereiken. 

Ze hebben het voorbeeld van Christus en ze worden geholpen door goddelijke genade 

(diuinae quoque gratiae adiuuantur Ad Dem. 3), waarover Pelagius echter zeer vaag blijft. 

Anderzijds blijkt de goedheid van de menselijke aard ook uit het spontane 

afstraffingsmechanisme in de menselijke geest, een domesticum magisterium animi: het 

geweten. Als mensen iets misdaan hebben, reageert het onmiddellijk: hun schuld wordt 

verraden door blozen en angst: carnifice occulto in auctorem sceleris conscientiae tormenta 

desaeuiunt (Ad Dem. 3). Pelagius gewaagt van een naturalis sanctitas. Het geweten is een 

rechterstribunaal dat goed en kwaad in ons denken en handelen onderscheid; het kan niet 

misleid worden door list of verdraaide argumenten, zoals in een echte rechtzaak: ipsis nos 

cogitationibus, fidelissimis et integerrimis sane testibus, aut arguit aut defendit (Ad Dem. 3). 

Pelagius verbindt hiermee de uitspraak van Paulus’ over de mogelijkheid dat heidenen 

                                                           
78 Volgens Kelly 1975: 311 zijn de  hydrae novella plantaria uit Comm. in Hezechielem VI praef. almost 

certainly een verwijzing naar Pelagius. Dit betekent dat Hieronymus al in 412 in aanvaring met hem gekomen 
zou zijn, aangezien zijn commentaar op Ezechiël uit dat jaar dateert. 
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naturaliter de Wet naleven (Rom. 2:14-15) en stelt dat inter Adam atque Moysen moreel 

handelen louter via het geweten geregeld werd. Demetrias kan uit enkele oudtestamentische 

voorbeelden van deugdzamen die Pelagius uitvoerig bespreekt (Ad Dem. 5-6) opmaken dat de 

natuurlijke goedheid zoals een wet de rechtvaardigheid kan kenbaar maken (Ad Dem.4).  

Slecht handelen komt voor Pelagius louter voort uit usus peccandi of consuetudo 

uitiorum (Ad Dem. 8). Van kindsbeen af lopen we die slechte gewoontes op en ze bederven 

ons volledig doorheen de jaren. Dit is de enige moeilijkheid waarmee we te kampen hebben 

als we de volmaakte iustitia nastreven79. De enige remedie hiertegen is kennis van Gods wil 

(scire uoluntatem Domini sui Ad Dem. 9). Gods geboden zijn rationeel (ibid.), dus moet 

Demetrias ze eerst leren kennen voor zij ze kan uitvoeren: initium oboedientae est quid 

praecipiatur uelle cognoscere; et pars est obsequii didicisse quid facias (ibid.)80. Het belang 

van de Schrift voor de Demetrias’ ascese laat zich vanuit deze dubbele motivering verklaren. 

Pelagius gaat in de rest van de brief nog in op enkele algemene ascetische voorschriften – niet 

roddelen, voedselascese, geen wijn drinken, matigheid in vasten, geen hoogmoed etc. – , maar 

in deze context wil ik kort ingaan op een spirituele oefening die Pelagius aan Demetrias 

voorschrijft. Hoewel ze voortdurend met de bijbel moet bezig zijn, moet ze ’s morgens een 

aantal uren – tot aan het derde uur – uittrekken voor meditatie. Deze vooraf vastgelegde uren 

moet zij met regelmaat (quadam lege) in opperste geestelijke inspanning doorbrengen. Ze 

zondert zich best af in haar kamer, Pelagius gebruikt hier het beeld van de eenzaamheid in de 

stad: His tu per singulos dies horis in secretiori domus parte ora, clauso cubiculo tuo. Adhibe 

tibi etiam in urbe solitudinem (Ad Dem. 23). Ze moet haar ziel (anima) voeden met 

Bijbelpassages (diuinis eloquiis), maar niet op een vrijblijvende manier: Gods wet dient niet 

alleen gekend, maar ook uitgevoerd. Hij specificeert de manier van lezen die hier het best 

voor geschikt is. Ze moet de bijbel als een spiegel (speculi uice) aan haar ziel voorhouden. 

Haar ziel kijkt hierin als naar haar spiegelbeeld en corrigeert de onzuiverheden of versiert de 

wat mooi is. Dit moet Demetrias afwisselen met gebeden. Het belangrijkste is evenwel het 

zelfonderzoek aan de hand van de bijbel: quae paranda sunt, memoriae penitus insere, eaque 

                                                           
79 Nogmaals verwijst Pelagius naar de gratia die ons door Christus te beurt gevallen is. We moeten hierdoor 
beter zijn dan hen die voor en tijdens de Mozaïsche wet leefden: in meliorem hominem renati sumus (Ad Dem. 
8), cf. Clark 1992: 210. Met deze formule alludeert hij op de reinigende kracht van het doopsel, op een manier 
die aan Jovinianus doet denken, zij het hij geen gelijkheid tussen asceten en gehuwden voorstond door de 
gehuwden als volwaardige christenen te erkennen, maar door morele perfectie van beiden te eisen de kloof 
tussen beiden wou dichten (Hunter 2007: 261). Niettemin blijkt dit aspect zeer marginaal in de brief aan 
Demetrias, pace (o.a.) Clarks poging om van Pelagius a thinker passionately concerned to construct a theology 

that avoided determinism te maken in tegenstelling tot a cold-minded (sic) rationalist (Clark 1992: 208). 
80 Pelagius’ wilsconcept sluit in het algemeen aan bij het traditionele moreel intellectualisme uit de Griekse 
filosofische traditie sinds Socrates waarin ‘intentie’ en moraliteit het bijproduct zijn van kennis. Cf. Dihle 1982: 
132. 
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iugi meditatione conserua; quae maturanda sunt, frequenter reuolue, ut diuinum hoc studium 

et caelestis schola, et mores simul uirginis ornent et sensum, tradantque tibi cum sapientia 

sanctitatem (Ad Dem. 23). In tegenstelling tot de lectio diuina die Hieronymus aan 

Eustochium voorschrijft, staat er een strikte maat op Demetrias’ Bijbelmeditatie. Zij moet 

stoppen voor ze vermoeid is. Onmatige lectuur en meditatie zijn even laakbaar als ongeremd 

vasten, want schadelijk. In deze zelftechniek is het niet zozeer belangrijk om de diepste 

gedachten te ontcijferen, maar om zichzelf in overeenstemming te brengen met Gods wet. 

Toch gaat het hier niet om daden, zoals bij Seneca (Foucault 1984b: 78) of om een rationele 

controle van de representaties om uit te maken of ze betrekking hebben op het zelf of niet, 

zoals bij Epictetus (Foucault 1984b: 80). Ze hebben – misschien vooral – de bewegingen van 

de anima als oogmerk. Naar het einde van de brief toe beschrijft Pelagius hoe Demetrias door 

de duivel op de proef gesteld zal worden, naarmate ze de perfectie bereikt. Toch kan ook een 

vrouw in deze spirituele strijd winnen als ze het spirituele wapen dat Paulus in Ef. 4:18 

aanreikt: het uerbum Dei (Ad Dem. 25). Op die voorwaarden is de overwinning zelfs zeker. 

De duivel is een zwakke vijand: hij kan slechts ‘suggesties’ (consilium ibid.) doen waarmee 

men kan instemmen – en dan wint de duivel – of die men kan verwerpen. De duivel doet met 

andere woorden voortdurend aanslagen op de menselijke uoluntas. De strijd van jonge asceten 

in het bijzonder is er een van voortdurend wantrouwen en waakzaamheid tegenover de 

gedachten. Zo kan de duivel hun ‘soms smerige en onvrome gedachten’ ingeven. De 

beproefde asceet identificeert zich met deze ‘externe’ gedachten (suum illud putat quod 

cogitat Ad Dem. 26) en zijn ziel veel zuiverder was toen hij de res saeculi  nog niet had 

opgegeven. In het ergste geval geeft hij zijn ascetische roeping op, maar hij wordt minstens 

gehinderd in zijn spirituele voortgang (certe retineat a profectu ibid.). Daarom moet 

Demetrias met niet-aflatende waakzaamheid de oorsprong van haar gedachten nagaan: Est 

autem tutissimum atque perfectum, ut assuescat animus sollicita semper peruigilique custodia 

discernere cogitationes suas, et ad primum animi motum uel probare uel reprobare quod 

cogitat, ut uel bonas cogitationes alat, uel statim exstinguat malas (ibid.). Discretio of 

διάκρισις heeft hier een andere betekenis dan bij Epictetus of Seneca. Volgens Epictetus is 

‘testen en onderscheiden van representaties (δοκιµάζειν τὰς φαντασίας καὶ διακρίνειν καὶ 

µηδεµίαν ἀδοκίµαστον προσφέρεσθαι) de eerste en belangrijkste taak van een filosoof (Epict. 

Diss. I, 20.6). Hij gebruikt daarbij het beeld van de ἀργυρογνώµων, de ‘geldcontroleur’ die 

nagaat of munten echt zijn, zoals iemand ook met zijn eigen representaties zou moeten doen. 

De diepe oorsprong van de gedachten is hierbij niet van belang, wel of ze de test van de 

stoïsche κανών doorstaan: heeft de voorstelling betrekking op wat van ons afhangt (τὰ ἐφ’ 
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ἡµῖν) of wat los van onszelf staat (τὰ οὐκ ἐφ’ ἡµῖν)81. De laatste categorie moet absoluut 

verworpen worden.82 In de ascetische traditie van de woestijnvaders die via Evagrius Ponticus 

ook Cassianus beïnvloedde is ‘onderscheidingsvermogen’ in wezen de gave – Cassianus 

noemt het een gratia
83

 (Coll. II, 1) – om de oorsprong en de verborgen betekenis van de 

gedachten te ontcijferen: hiervoor gebruikt Cassianus de metafoor van de geldwisselaar, 

hetgeen een goed vergelijkingspunt is om de christelijke praktijk te onderscheiden van haar 

voorgangers (cf. Foucault 1982a: 22). Bij Pelagius gaat het om een bescheiden vorm hiervan: 

Demetrias moet haar gedachten niet continue bekennen tegenover een spirituele leidsman, 

maar moet wel een continue waakzaamheid aan de dag leggen en letten op de oorsprong en de 

intensiteit van de gedachten. Ook daarin maakt Pelagius een onderscheid84. Er zijn 

cogitationes die de wil positief onthaalt. Dan zijn er die zich als een ijle schaduw de geest 

voorbijvliegen, waarover Pelagius zegt dat de Grieken ze τύποι noemen.85 Er zijn gedachten 

die zich aan de geest nillens willens opdringen. Als de geest ermee instemt, wordt ze 

terneergedrukt, als ze ze verwerpt, verheugt ze zich erover. De vluchtige gedachten die zich 

aan de geest tonen, zijn geen zonde (nec peccatum omnino nec pugna est). Deze overweging 

is parallel aan de reflectie over de προπάθειαι bij Origenes, Didymus en Hieronymus, hoewel 

deze laatste toch morele conclusies verbindt aan deze incentiua uitiorum, cf. supra. Tegen de 

hardnekkige gedachten waartegen de wil zich verzet gaat de strijd gelijk op (aequale 

certamen est). De cogitationes zijn voor Pelagius geen zuivere ‘bewegingen van de geest’, 

maar zijn verankert aan daden. Ook al kan de wilsact niet uitgevoerd worden door een externe 

belemmering, dan nog veroordeelt God dit als een misdaad. De bijbel, Gods wet, kan helpen 

om niet misleid te worden. De Bijbelwoorden moeten slechte gedachten hun plaats in de geest 

afnemen en met de spirituele prikkels (spiritalibus stimulis) van gebed, lectuur, wakes moet 

Demetrias haar geest aanvuren om steeds vooruitgang te boeken.86 

                                                           
81 Het is niet verwonderlijk dat Epictetus’ Enchiridion (lett. ‘Hand(boek)’, manuel) met een uitvoerige 
uiteenzetting van deze regel begint die de basis vormt van heel zijn morele en spirituele praktijk. 
82 Citaat en interpretatie bij Foucault 1984b: 80-81. 
83  uidetis ergo non terrenum nec paruum esse discretionis munus, sed diuinae gratiae maximum praemium. 
84 Voor het onderscheid in de cogitationes en alle geciteerde of geparafraseerde stukken tot het einde van de 
alinea zie Ad Dem. 27. 
85 Wie of wat Pelagius’ bron hiervoor is, heb ik niet kunnen achterhalen.  
86 Jacobs 2000: 739n110 suggereert dat er een verband kan zijn met Evagrius Ponticus’ ascetische techniek in 
diens Antirrheticus. In dat werk raadt Evagrius de monniken aan om de verschillende ‘gedachten’, gerangschikt 
volgens zijn systeem van de acht hoofdzonden, van weerwoord te dienen met een bijbelvers, in navolging van 
Jezus antwoorden met OT-citaten op de verzoekingen van de duivel in Mt 4: 1-11. Een andere mogelijkheid is 
dat Hieronymus het verband zelf geconstrueerd heeft op grond van dergelijke passages bij Pelagius. Ik ben 
minder geneigd hiermee akkoord te gaan omdat Hieronymus nergens melding maakt van de ‘antirrhetische’ 
techniek bij Evagrius: voor hem was diens naam louter synoniem met het hoogmoedige ἀπάθεια-ideaal. Ook 
Pelagius’ suggestie om de ‘gedachten’ te bestrijden met de bijbel staat volledig los van het evagriaanse systeem 
van de ‘acht logismoi’ en van de concrete gedachte-inhouden waarbij een corresponderend bijbelvers hoort zoals 
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Uit Pelagius’ spirituele oefeningen en problematiseringsvormen van de gedachten 

kunnen we twee conclusies trekken, zij het zeer schematisch. De daad staat nog steeds in het 

centrum van de morele problematisering en praktijk, want Pelagius heeft haar nodig om de 

zondigheid van bepaalde gedachten te kunnen duiden: de verhinderde uitvoering ervan is de 

morele maatstaf. Dit doet echter niets af aan de nieuwe aspecten van Pelagius’ analyse over 

de oorsprong en de intensiteit ervan. Ten tweede valt op hoe Pelagius’ morele praktijk gericht 

is op succes en geen falen toestaat. Zowel zijn analyse van de natuurlijke goedheid van de 

mens als zijn spirituele adviezen wijzen in die richting, cf. Ad Dem. 27: uiuendi nobis iter non 

de transacto, sed de reliquo metiendum. Quamdiu sumus in hoc corpore, nunquam nos ad 

perfectum uenisse credamus; sic enim melius peruenitur […] nostrumque non progredi, iam 

reuerti est. Tegelijk wijst Pelagius er met nadruk op dat iedere christen dezelfde plicht tot 

morele perfectie (perfectio, perfectus) en rechtvaardigheid (iustitia) heeft, cf. Ad Dem. 10: in 

causa iustitiae omnes unum debemus: uirgo, uidua, nupta, summus, medius, et imus gradus. 

Falen is voor niemand een optie en niemand heeft een geldig excuus, want God heeft de mens 

voortreffelijk uitgerust met ratio en vrije wil. Dit uit zich ook in zijn spiritueel advies. De 

getrouwde aristocrate Celantia kreeg van Pelagius de raad om bij haar man te blijven en door 

geleidelijk opgebouwde onthouding binnen het huwelijk hun zelfcontrole te testen. Bovendien 

krijgt ze ongeveer dezelfde spirituele oefening voorgeschreven als Demetrias: ze moet zich in 

haar huis afzonderen om over de bijbel te mediteren en te bidden, maar ten gepaste tijde en 

niet om zich van haar sociale verplichtingen te ontdoen (Ad Cel. 24). Zoals Hunter 2007: 265 

hierbij opmerkt bestond Pelagius’ grote vernieuwing erin dat hij quasi hetzelfde vroeg van 

àlle christenen. Jovinianus had zijn ascetische tijdgenoten uitgedaagd: wat met de getrouwde 

christenen? Hij opteerde om de kloof met de asceten te dichten door de laatsten hun 

superioriteit te ontnemen.  

Hieronymus plaatste tegenover de ‘halve’ christenen een ascetische elite. Pelagius 

respecteert die elite, maar gaat minder ver in het denigreren van het huwelijk en legt minder 

nadruk op de ‘ascetische’ performance van fysieke onthouding (vasten, kledij…). Hij 

ondergraaft de ascetische hiërarchie echter door van iedereen in wezen hetzelfde te vragen. 

Hieronymus betwijfelt of de pelagiaanse ‘perfectie’ überhaupt bereikbaar is, zonder constante 

hulp van Gods gratie. Hij brengt Pelagius’ aansporing om zonder zonde te leven in verband 

                                                                                                                                                                                     

in de Antirrheticus, bvb. Antirrh. II.14: ‘Tegen de onreine demon van de ontucht die ik ’s nachts zie in een 
verderfelijke verschijning, gelijkend op een vrouw en mijn ziel niet overmeestert met zijn smerige plannen: “De 
boog van de sterken is gebroken en zij die zwak waren werden met kracht versterkt en zij die voldoende hadden 
verhuurden zich voor brood en de hongerigen hadden overvloed” (I S 2:4-5). Evagrius’ ascetische technieken 
zouden evenwel een aparte thesis vergen, dus hou ik het bij deze summiere opmerking. 
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met Evagrius’ ascetisch telos van ἀπάθεια zoals in ep 133, 3. In die brief parafraseert hij dit 

ideaal als ‘quando nunquam animus nullo perturbationis vitio commovetur: et ut simpliciter 

dicam, vel saxum, vel Deus est. Het voorbeeld dat hij gebruikt om Ctesiphon – de aanhanger 

van Pelagius tot wie hij zich richt – ervan te overtuigen is veelzeggend. Hij verwijst naar 

Psalm 19: 7, in zijn versie: Insuper et usque ad noctem erudierunt me renes mei (ep 133, 3): 

‘daarenboven onderrichten mijn nieren mij tot in de nacht’.  De nieren waren de traditionele 

loci of sexual energy in de woestijnvaderstraditie, aldus Brown 1988: 232, maar niet in de 

Grieks-Romeinse medische, filosofische en retorische traditie als we Hieronymus  mogen 

geloven, cf. Tract. in psalm. series altera 15, 359. In deze vroege commentaar87 op de psalmen 

had Hieronymus nog gewoon Origenes gevolgd: ‘ ‘iemand anders’ beweert dat hij [David, de 

vermeende psalmendichter] niet alleen wakker maar ook in zijn slaap vrij is van iedere zonde 

en zuiver gebleven is van ieder vleselijke illusie (ab universo carnis fantasmate mansisse 

purum), zoals ook de heiligen […] met alle mogelijke waakzaamheid hun hart bewaren en 

niet enkel overdag maar ook ’s nachts niet overwonnen worden.’ 88 Tegenover Ctesiphon 

echter noemt hij het idee dat dit ook maar mogelijk is voor een heilig man ronduit 

blasfemisch. Ctesiphon moet niet denken dat hij als heilig man zelfs niet ’s nachts zou 

ondergaan ‘wat eigen is aan mannen’ en niet geprikkeld zou worden door cogitationes 

uitiorum.
89   

In zijn brief aan Demetrias vinden we dergelijke scherpe uitlatingen niet. Hieronymus 

schreef dat hij in een brief aan een maagd geen ketters wou weerleggen, maar advies 

verstrekken. Hij verwees in bedekte termen naar Origenes en Rufinus die nu enkele 

hardnekkige ‘opvolgers’ hadden waartegen hij Demetrias dringend wenste te waarschuwen: 

hij vermeldt net niet Pelagius’ naam, een voorzichtigheid die Hieronymus misschien 

ingegeven is door de nauwe banden tussen zijn concurrent en de Anicii. In zijn brief aan 

Ctesiphon geeft Hieronymus een genealogie van de (pelagiaanse) ketterij waarin hij benadrukt 

dat alle belangrijke ketters steun kregen van vrouwen, te beginnen bij de heresiarch Simon de 

magiër die samenwerkte met de hoer Helena (ep 133, 4). Vrouwen zijn nog zwakker dan 

                                                           
87 Kelly 1975: 157 dateert het werk rond 390 en wijst erop dat Hieronymus’ opmerkingen op die van Origenes 
teruggaan.  
88

 Cf. Tract. in psalm. series altera 15, 386. Cf Origenes Selecta in psalmos 15 PG 1216, besproken bij bij 

Brakke 1995: 438: Καὶ οἱ αἰσθητοὶ δὲ νεφροὶ παιδεύουσι τὸν ἄκραν ἔχοντα σωφροσύνην, ἕως καὶ τῆς νυκτὸς 

ἐπεχόµενοι σώφρονος λογισµοῦ τὰς σωµατικὰς ἐκρεῖν γονάς. ‘De zintuigelijk waarneembare [i.e. in contrast met 

de ‘spirituele’, allegorische interpretatie, waarin nieren staan voor ‘wijsheid’] nieren onderrichten degene die in 

hoge mate sophrosyne bezit totdat ze zelfs ’ s nachts, door hun kuise gedachte, verhinderd worden om hun 

lichamelijke zaad uit te storten’ 
89 ne in nocte quidem ea pati, quae hominum sunt, nec cogitatione vitiorum aliqua titillari ep 133, 3. 
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mannen, of het nu voor ketterij geldt of voor het ascetische leven. In ep 130 snijdt hij de vraag 

aan of men beter alleen of in een gemeenschap ascetisch kan leven. Het is inmiddels een 

‘klassieker’ in Hieronymus’ correspondentie. Hij schrijft er echter minder uitvoerig over dan 

bij andere gelegenheden. Hij stelt dat anachorese niet te verwerpen is maar extreem 

gevaarlijk, zeker voor beginnelingen. Vrouwen kunnen maar beter in gemeenschap leven, 

want als eenzaamheid al voor mannen gevaarlijk is, moeten zij daar niet eens aan beginnen: si 

quidem in uiris periculosa est [sc. uita solitaria] ne abstracti ab hominum frequentia, sordidis 

et inpiis cogitationibus
90

 pateant, et pleni adrogantiae ac supercilii, cunctos despiciant [zelfs 

monniken en clerus bekritiseren ze], quant omagis in feminis, quarum mutabilis fluctuansque 

sententia, si suo arbitrio relinquatur, cito ad deteriora delabitur! (ep 130, 17). Het is de 

praktische pendant van de dogmatische zwakte van vrouwen die Hieronymus hun in ep 133, 4 

toedicht. Over de mogelijkheid om de passies (perturbationes) en cogitationes uit te roeien is 

Hieronymus minder stellig dan Pelagius in zijn brief. Demetrias moet lachen en aanleiding tot 

lachen geven overlaten aan de ‘wereldlijken.’ De tekst van de brief is lacuneus op deze plaats 

waardoor we niet goed kunnen achterhalen hoe Hieronymus deze oude morele bekommernis91 

om het lachen concipieert. De passies zijn volgens hem slechts te matigen en te beheersen, 

maar niet uit te roeien, zoals eigen is aan het zwakke vlees: nos affectus et perturbationes, 

moderari et regere possumus; amputare non possumus. Unde psalmista dicit: “Irascimini, et 

nolite peccare” (ep 130, 13). Aan de  theorie van de προπάθειαι wordt hier morele 

consequenties verbonden over schuld en menselijke zwakte die stoïcijnen als Seneca zeer 

vreemd zouden gevonden hebben, cf. supra. Hieronymus remedies hiertegen zijn streng, maar 

gematigd vasten en zich gehoorzaam onderwerpen aan de wil van anderen. Om de zwaktes 

van het vlees aan te tonen was hij zelfs bereid zijn ascetische zelfrepresentatie in de strijd te 

brengen. In volle origenistische controverse had hij zichzelf in zijn voorwoord bij het tweede 

boek van zijn commentaar op Amos afgeschilderd als een oude man die langzaamaan de 

prikkels van het vlees voelt minderen, maar niettemin nu en dan ;nog gestoord wordt door 

libido (Kelly 1975: 295). In zijn Dialogus aduersus Pelagianos II, 24. Atticus – de ‘orthodoxe’ 

                                                           
90 Is het overdreven om hierin een correctie op Pelagius’ sordidas nonnunquam et impias cogitationes (Ad Dem. 
26) te zien. Zoals boven aangegeven staat er bij Pelagius dat ze door de duivel worden ingegeven, zonder veel 
uitleg over de omstandigheden. Hieronymus legt vooral de nadruk op de zwakte en op de juiste ascetische 
levenswijze. 
91 Er is een biografische traditie over Pythagoras die zegt dat men hem nooit heeft zien lachen cf. Diogenes 
Laertius Vita Phil. VIII.12, Porphyrius Vita Pyth.35. Ingaan op de morele betekenis van lachen in de platoonse 
en aristoteliaanse traditie zou me te ver voeren. Ook over Plato werd hetzelfde gezegd, cf. Diogenes Laertius 
Vita Phil. III.26 (cf. De Vries G., Laughter in Plato’s Writings, Mnemosyne 1985 (38): 378-381). Uit 
Hieronymus voorbeelden van Oudromeinse figuren zoals Cato kunnen we opmaken dat het hem om een houding 
van seueritas te doen was. Voor Pythagoreïsche en christelijke restricties op lachen zie Halliwel S., Greek 

Laughter: a Studie of Cultural Psychology from Homer to the Early Christians, Cambridge 2008.  
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– distantieert zich van de hoogmoedige uitspraken van de heres Iouiniani, Pelagius: ‘in quo 

adam tenetur obnoxius et alii, qui reos se putant in similitudinem praeuaricationis Adam, ego 

solus cum mea caterua non teneor. Alii clausi cellulis et feminas non uidentes, quia miseri 

sunt et mea uerba non audiunt, torquentur desideriis: ego etiam si mulierum ualler 

agminibus, nullam habeo concupiscentiam (Dial. adu. Pel. II.24). We kunnen bijna niet 

anders dan hierin een verkapt ‘omgekeerd’ portret van Hieronymus zien. Mogelijk horen we 

hier de invloed van Augustinus cf. de stelling dat de hele mensheid deelgenoot is van Adams 

‘overtreding’ (praeuaricatio) cf. Brown 1988: 386. Al bij al vocht Hieronymus tegen Pelagius 

een strijd uit die hij allang meende te voeren tegen origenisten als Rufinus en aanhangers. 

Waar Augustinus een nieuwe interpretatie van het wilsconcept voorstond, bevocht 

Hieronymus de Britse monnik vooral binnen zijn eigen conceptuele kader: tegenover de 

kracht van de vrije wil plaatste hij de zwakte van het vlees en de constante behoefte aan 

genade92. 

                                                           
92 Cf. Clark 1992: 197: both sides in the Pelagian controversy affirmed human free will, although free will might 

receive a novel definition from Augustine in his claim that the will is indeed free – to choose wrong. Clark toont 
eveneens overtuigend aan dat Hieronymus vooral geïrriteerd was door de claim van bereikte perfectie bij 
Jovinianus, Origenes en aanhangers en de pelagianen (althans in zijn perceptie en retorische representatie ervan), 
cf. Clark 1992: 227. Theologische vraagstukken over de oorsprong van de ziel waren minder relevant voor hem 
dan voor Augustinus, cf. de beleefde weigering om op de vragen hierover van deze laatste (ep 131) te 
antwoorden (ep 131). 
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