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Augustinus: 

Integriteit als imperatief 

PROF. DR. PAUL VAN GEEST 

Augustinus hield zich bij leven niet primair onledig met het bedrijven van poli

tiek, al vormde hij zich vele gedachten over de ideale samenleving. Over de nor

men en waarden van degenen die een publieke functie vervullen, had hij even

wel een uitgesproken mening. Van hen mag verwacht worden dat hun keuzes in 

het privé-domein niet anders zijn dan in het publieke domein en dat hun per

soonlijke belangen nooit ten koste mogen gaan van het algemene belang. 

Dit is voor Augustinus om twee redenen cruciaal. Ten eerste toont hij zich ervan 

bewust dat een publieke persoon aan aantrekkingskracht wint als voor ieder

een duidelijk is dat in privé- en publiek domein dezelfde idealen worden 

nagestreefd. Ten tweede is integriteit van belang als gelulddg resultaat van in

nerlijke vrede. Innerlijke vrede wordt door Augustinus in De Stad van God be

schreven als de geordende overeenstemming van denken en doen (vrede van de 

redelijke ziel), die weer de rust van het lichaam (tranquillitas), en seriniteit en 

evenwicht (vrede op het niveau van de niet-redelijke ziel) veronderstelt. Deze in

nerlijke vrede is in opklimmende trap de basis voor huiselijke vrede, de vrede 

van de stad en de wereldvrede. De passages van Augustinus maken ons bewust 

dat de keuze voor een bepaalde levenswijze het onderschrijven van regels ver

onderstelt en ze bieden een toegang tot kritisch zelfonderzoek. Enige passages 

uit De stad van God vind men na de tekst afgedrukt. 

Tegenwoordig is er veel aandacht voor de waarde van integriteit in het publieke 

domein. Integriteit is verwant aan deugden als eerlijkheid, transparantie, op

rechtheid, respect voor belangen van anderen, onkreukbaarheid, en aan leven vol

gens het adagium: 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet'. 

De integriteit wordt dan ook beproefd als het ideaal, dat men zegt na te streven, 

niet blijkt te stroken met het persoonlijk belang. Kiest men dan voor het persoon

lijk belang, dan verliest men de persoonlijke integriteit in de mate waarin men 

voor het eigenbelang gaat. 

In deze bijdrage wordt getracht het woord 'integriteit' uit te diepen door één van 

de grootste denkers uit de geschiedenis van de westerse christenheid, Augustinus 

van Hippo (354-430) te raadplegen. Doel hiervan is integriteit als een deugd voor 

het voetlicht brengen. Wat kunnen Augustinus' inzichten bijdragen aan een voor 

nu relevante invulling van het begrip' integriteit'? Wat is de reikwijdte van het 

begrip integriteit en wat is de betekenis ervan in de privé-sfeer en in het publieke 
leven? 
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Klaarblijl{elijl{ 

Integriteit en geloofwaardigheid 

Toen Augustinus in 396 bisschop van Hippo (het huidige Souk-Aras in Algerije) 

was geworden, stichtte hij een gemeenschap voor de geestelijken, die in het pu

blieke domein werkzaam waren in pastorale functies. Eenjaar daarop schreefhij 

voor hen zijn Praeceptum, een boekje met een aantal richtlijnen voor de levensor

dening. Hierin hield hij zijn medebroeders voor dat het ideaal van de eendracht 

concreet gebaseerd diende te zijn op de gemeenschap van goederen. Niet alleen 

zou de neiging tot jaloezie op het bezit van de ander dan in de kiem worden ge

smoord, zij zouden voorál hun leven enten op het voorbeeld van de eerste christe

nen, zoals beschreven in de Handelingen: 

'De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel en 

er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, 

zij bezaten alles gemeenschappelijk' (Hnd. 4: 32). 

vond hij de geloof- De medebroeders namen allen zijn Praeceptum aan, temeer omdat de richtlijnen 

waardigheid van al ten behoeve van de verwerkelijking van het ideaal doortrokken waren van een 

zijn geestelijken op nuchter realisme; een ideaal streef je na, maar zul je nooit helemaal bereiken. 

het spel staan toen Niettemin werd de geloofWaardigheid van de geestelijken als pastor en predikant 

er een in de privé- wél ontleend aan hun zo goed mogelijk in praktijk brengen van de aanvaarde 

sfeer van zijn pries- richtlijnen. In 425 werd evenwel duidelijk dat de priester-weduwnaar ]anuarius, 

ter al te grote schei- die in de gemeenschap leefde, heimelijk een testament gemaakt had en een deel 

ding van ideaal en van zijn bezit voor zijn kinderen had achtergehouden. Dit was een uitermate gro-
werl<elijkheid aan 

het licht was geko-

men. 

te schok voor Augustinus. Zelfs nog vóórdat de mensen in zijn bisdom ook maar van 

iets wisten, gaf hij in een preek onmiddellijk uiting aan zijn onmacht en woede: 

'Zij die eigendom willen bezitten ... mogen wonen waar zij graag willen en waar 

zij kunnen .... Ik wil alleen geen huichelaars rond mij hebben. Want zoals ieder

een weet, dat is een slechte zaak. Het is slecht een ideaal op te geven, maar het is 

nog slechter een ideaal te simuleren." 

Ook in een volgende preek werd ]anuarius' geheimgehouden gang naar de notaris 

buitengemeen fel aan de kaak gesteld. Maar zo bewogen als hij zich in de bespre

king hiervan betoont, zo kalm doet hij vervolgens verslag van de inmiddels gron

dig uitgevoerde enquête naar de persoonlijke bezittingen in de gemeenschap. In 

zijn streven naar absolute transparantie geeft hij een exact verslag van de finan

ciële situatie en de vermogensrechtelijke positie van zijn geestelijken. 

Klaarblijkelijk vond hij de geloofWaardigheid van al zijn geestelijken op het spel 

staan toen er in de privé-sfeer van zijn priester een al te grote scheiding van ideaal 

en werkelijkheid aan het licht was gekomen. 

Overigens neemt dit alles niet weg dat Augustinus bij herhaling zijn gemeentele

den en zichzelf voorhoudt dat een oordeel over iemand nooit dodelijk mag zijn: 

niemand immers kent de ziel van anderen écht.' Door zich te beroepen op Paulus' 

woord: 'Niemand is zwak of ik ben het ook', ging hij ooit eens pal voor een van 

zijn geestelijken staan die van een laakbaar feit werd verdacht. De geestelijke in 

eDV I ZOMER 2003 

151 

>
c 
C' 
c 

Cl 

" 

1 ! 

i 



152 

kwestie stuurde hij naar de kerk om daar de strijd met zichzelf uit te vechten en 

de basis voor zijn integriteit te hervinden .... 

Door de publici tei t die Augustin us zélf geeft aan] an uari us' doelbewuste onder

mijnen van het ideaal dringt zich niettemin een in onze ogen onwaarschijnlijk ra

dicale keuze van hem op. Hij blijkt er namelijk in het geheel niet voor te kiezen 

het privé-domein van publieke personen, die zijn geestelijken nu eenmaal waren, 

buiten het publieke domein te houden. Had hij dit wél gedaan, dan had hij ie

mand als ]anuarius de ruimte geboden in het privé-domein een ander leven te lei

den dan er ex officio van hem kon worden verwacht. Maar juist omdat Augustinus 

hierdoor de geloofwaardigheid van zijn mensen én daarmee die van zijn bood

schap op het spel ziet staan, streeft hij naar radicale transparantie én, velvolgens 

ook naar integriteit in onze zin van het woord. Hij maakt het handelen in het 

privé-domein volledig ondergeschikt aan het handelen in het publieke domein. 

Mensen die hem ontmoeten in dit laatste domein mogen verwachten van de pu

blieke persoon dat hij zelfs in zijn privé-sfeer is gaan staan naar de boodschap die 

hij uitdraagt en de belofte die hij heeft gedaan. Slechts nadat in alle domeinen 

overeenstemming van ideaal en handelen is, dán pas geldt the medium is the message. 

Toch kan Augustinus' streven naar transparantie en integriteit niet zonder meer 

gelijkgesteld worden aan het plan alles wat men in het privé-domein doet ook in 

het publieke te belijden, teneinde een zekere onaantastbaarheid te krijgen. Zijn 

streven is eerder de hoge richtlijnen, die met de levenskeuze samenhangen ook in 

het leven voor iedereen inzichtelijk te maken. De toeëigening van deze richtlijnen 

is langzaam en moeilijk, moeilijker dan wanneer je slechts zegt wat je doet. 

Niettemin ziet Augustinus in radicale transparantie klaarblijkelijk een geweldige 

kans: is voor iedereen evident dat de woorden en daden bij een publiek persoon in 

het ene geheel van privé- en publiek domein overeenstemmen, dan wordt diens 

wervingskracht geïntensiveerd. Sterker nog: is duidelijk dat waar men voor staat 

en wie men is in beide domeinen samenvallen, dan vormt dit de basis voor een 

grote aantrekkingskracht. Augustinus' angst voor het tegengestelde immers 

maakt dat hij ongemeen fel uithaalt naar de medebroeder die in het privé-domein 

normen nastreeft die tegengesteld zijn aan de richtlijnen, besloten in zijn levens

keuze. 

Integriteit als gevolg van het persoonlijl< leven en als sleutel tot de 

wereldvrede 

Van 413 tot en met 427 werkte Augustinus aan de 22 boeken van De civitate Vei ('De 

stad Gods'). Concrete aanleiding was de verwarring en onzekerheid die in 410 ont

stond na de verwoesting van het centrum van de toenmalige wereld, Rome. In het 

negentiende boek buigt hij zich over de vraag hoe vrede nu eigenlijk verwezen

lijkt moet worden. In een zeer compact tekstgedeelte, bekend geworden onder de 

titel 'vredestafel', blijkt voor Augustinus de vrede niet alleen maar tot het publie-

CDV I ZOMFR 2003 



ke domein te behoren. De vrede tussen mensen hangt nauw samen met de per

soonlijke, innerlijke vrede. Integriteit is het gelukkige gevolg van een innerlijke 

vrede en tegelijk de sleutel tot de wereldvrede. 

Zoals hem werd ingegeven door de klassieke filosoof Marcus Terentius Varro on

derscheidt Augustinus op het persoonlijk vlak ten eerste het lichaam van de ziel; 

vervolgens is in de ziel het vitale, niet-redelijke deel te onderscheiden van het re

delijke deel. In elk van deze dimensies van de mens moet vrede heersen, sterker 

nog: de vrede in de ziel veronderstelt die in het lichaam. 

De vrede op het lichamelijke niveau houdt verband met de gezondheid. Is er geen 

pijn of behoefte aan voedsel, dan is er op dit niveau rust (tranquillitas). De vrede 

van het vitale, niet-redelijke deel van de ziel ontstaat als iemand in staat is gevrij-

Integriteit is het ge- waard te raken van strevingen die hem onrust en chaos in zichzelf bezorgen. Is er 

lukkige gevolg van een mate van sereniteit en evenwicht op dit niveau van de ziel bewerkstelligd, dan 

een innerlijl<e vrede is er sprake van een 'geordend leven in welbevinden,.3 De vrede in het niet-redelij

en tegelijl< de sleu- ke gedeelte van de ziel veronderstelt dus de tranquillitas, maar vormt ook weer de 

tel tot de wereldvre- basis voor de vrede in de redelijke ziel (requies). Maar de vrede in dit hoogste deel 

de van de ziek is voorál de vrucht van de 'geordende overeenstemming van kennen en 
doen,'" 

Augustinus blijkt dus de overeenstemming van denken en handelen - en daarmee 

dus transparantie en integriteit - als oorzaak van innerlijke vrede te zien. 

Bovendien veronderstelt hij rust op het lichamelijke en niet-redelijke vlak als on

ontbeerlijke basis voor deze overeenstemming. Elders stelt hij dat iemand die 

slecht in zijn vel zit of niet in staat is driften te reguleren, nooit naar eerlijkheid 

omtrent zijn eigenlijke bedoelingen zal streven. Vervolgens blijkt in de 'vredesta

fel' echter dat de vrede in het publieke domein die in het privé-domein veronder

stelt. Integriteit, gebaseerd op tranquillitas en requies, blijkt ten grondslag te liggen 

aan de huiselijke vrede. Op de vrede in deze levensvorm is de vrede in de stad weer 

gebaseerd; de vrede in de maatschappij veronderstelt de vrede in de stad. De tekst

geleding van de 'vredestafel' nu leert dat Augustinus integriteit, gebaseerd op re

quies en tranquillitas, cruciaal acht voor het verwezenlijken van een goede samenle

ving op welk niveau ook en uiteindelijk beschouwt als de sleutel tot wereldvrede.' 

Conclusie 

Augustinus hield zich bij leven niet primair onledig met het bedrijven van poli

tiek, al vormde hij zich vele gedachten over de ideale samenleving. Over de nor

men en waarden van degenen die een publieke functie vervullen, had hij evenwel 

een uitgesproken mening. Zij dienen zich ervan bewust te zijn dat een bepaalde 

levenskeuze het onderschrijven van bepaalde regels veronderstelt. Vervolgens 

moeten keuzes die in het dagelijks leven gemaakt worden in overeenstemming te 

zijn met deze regels. Hier laat Augustinus het privé-domein volledig onderge

schikt zijn aan het publieke domein. Van publieke personen, die behoren tot een 
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stand of partij met een 'hoge' moraal, mag volgens Augustinus worden verwacht 

dat hun keuzes in het privé-domein niet anders zijn dan in de publieke en dat het 

persoonlijke belang nooit ten koste mag gaan van het algemene. Hij lijkt hier zo 

op gebeten om twee redenen. Ten eerste toont hij zich ervan bewust dat een pu

blieke persoon aan aantrekkingskracht wint als voor iedereen duidelijk is dat in 

privé- en publiek domein dezelfde idealen worden nagestreefd. Ten tweede ziet hij 

in de transparantie en de overeenstemming van denken en handelen de sleutel 

tot de wereldvrede. Maar tussen de regels van De Civitate Dei valt ook te lezen dat 

hiervoor ieder vooral bij zichzelf te rade moet gaan om te onderkennen of de vre

de in henzelf al gestalte heeft gekregen. The 'care ofthe self leidt voor Augustinus 

niet alleen tot integriteit maar ook tot vrede op elk niveau van sociaal verkeer. 

Prof dr. P.].]. van Geest is hoogleraar Augustijnse Studies aan de Katholieke Theologische 

Universiteit Utrecht. 

Noten 

1. Augustinus, De moribvs clericorvm. Sermo primvs (Sermo 355) in: Sermones selecti dvo

deviginti. Ed. D.e. Lambot (Vltraiecti-Bruxellis 1950), 124-131; Augustinus, 

Secvndo de moribvus clericorvum secvm habitantivm (sermo 356), in: ibidem, 132-243. 

Citaat: 130. 

2. Augustinus Epistual 78, in: Augustinus, Epistvlae. Ed. A. Goldbacher (CSEL 

34),.380. 

3. De civitate Dei XIX, 13: 'Pax itaque corporis est ordinata temperatw'a partium, pax ani

mae inrationalis ordinata requies appetitionum'; De civitate Dei XIX, 13: 'Pax corporis 

et aniame ordinata vita et salus animantis,pax hominis mortalis et Dei ordinata in fide 

sub aeterna lege oboedientia'. 

4. De civitate Dei XIX, 13: 'Pax animae rationalis ordinata cognitionis, actionisque C0115-

esio'. 

5. De civitate Dei XIX, 13: 'Pax hominum ordinata concordia, pax domus ordinata impe

randi atque oboediendi concordia cohabitantium, pax ciuitatis ordinata imperandi at

que oboediendi concordia ciuium, pax caelestis ciuitatis ordinatissima et concordissima 

socictas fruendi et inuicem in Deo, pax omnium rerum tranquillitas ordinis' (p. 697) 
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