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Heilige Augustinus 

Relatie met de tentoonstelling 
Augustinus was grondlegger van de kloosterorde van de Augustijnen en Augustinessen 
De Augustinessen bevolkten Jerusalem tot aan de Franse tijd. 
 

Augustinus van Hippo (een stad gelegen in het huidige Noord-Oosten van Algerije, dicht tegen 
de grens met Tunesië werd geboren op 13 november 354 n. Chr. Zijn vader was de heidense, 
Patricius, en zijn moeder de heilige Monica. 

Wij weten veel van Augustinus omdat hij een indrukwekkend boek schreef  “Confessiones” 
waarin hij zijn zoektocht beschrijft naar het christendom en zijn bekering. 

Hij was hoogbegaafd en na zijn studies was hij van zijn 22e tot zijn 30e jaar docent retorica in 
Carthago. Retorica was het belangrijkste vak om verder te komen. Je moest goed kunnen 
spreken. 

Zijn moeder voedde hem christelijk op maar hij worstelde met de grote vragen van het leven 
sloot zich aan bij filosofische en godsdienstige stromingen om uiteindelijk tot het  christendom 
te komen waarna hij de voormalige stromingen afzweerde. Op 33 jarige leeftijd bekeerde 
Augustinus zich tot het christendom in Milaan. In 388 richtte hij in zijn landhuis in Thagaste een 
soort kloostergemeenschap op. Drie jaar later ontvangt hij de priesterwijding. Tegen zijn wil 
werd hij bisschop van Hippo. Hij heeft getracht dit te vermijden omdat hij in eenzaamheid wilde 
bidden, maar door zijn brieven, boeken en preken was hij een bekend persoon geworden en 
het volk wilde hem (“vox populi vox Dei”,  “de stem van het volk is de stem van God”) dus 
moest hij. Hij huilde van machteloosheid. Hij was toen 41 jaar. Als bisschop bestreed hij allerlei 
ketterijen (Manicheïsme (geënt op kennis), donatisme (het weigeren van mensen die terug 
wilden keren tot het katholieke geloof) en pelagianisme (de mens kan onderscheid maken 
tussen goed en kwaad zonder interventie (straf) van God)) in zijn brieven en geschriften en uit 
alle hoeken van het christendom kwam men om deze geschriften te kopieëren. 

Na zijn dood verschijnen er in Noord-Afrika 
religieuze groeperingen die je als voorlopers van 
kloosters zou kunnen betitelen. Zij worden dan in 
de 5e en 6e eeuw opgejaagd door de Vandalen 
en vluchten naar Zuid-Europa hetgeen de 
grondslag was van de Augustijnen. Toen de Islam 
rond de 8e eeuw Noord-Afrika overspoelde werd 
zijn stoffelijke resten overgebracht naar Sardinië 
en vandaar naar San Pietro in Ciel d’Oro in Pavia.  

 

Augustinus in discussie met donatisten 


