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B.J. Lietaert Peerbolte, Paulus en de rest: 

Van farizeeër tot profeet van Jezus, Zoeter-

meer, Meinema, 2010; 214 blz., € 23,50, isbn 

9789021142593.

Paulus en de rest biedt een inleiding op het 

leven en het werk van de apostel Paulus. In 

vier korte delen maakt L. de belangrijkste 

resultaten in het recente Paulus-onderzoek 

toegankelijk voor een breed publiek. De eer-

ste twee delen zijn historisch van aard. Daar-

in vertelt L. in welke context Paulus’ leven 

moet worden gezien. Hoe hij gepositioneerd 

moet worden in het Jodendom en de Grieks-

Romeinse wereld en hoe Paulus optrad als 

zendeling en als schrijver van brieven. In het 

derde, meer theologische deel beschrijft hij 

welke standpunten aan Paulus moeten wor-

den toegeschreven rondom Christus, zijn 

dood en opstanding en de notie van de Geest. 

In het laatste deel, dat dezelfde titel draagt 

als het boek, beschrijft L. enerzijds hoe Pau-

lus zich verhoudt tot de rest van Israël, maar 

ook welke rol hij in het hedendaagse wijsge-

rige discours speelt. De eerste drie delen 

bieden een mooie, helder geschreven en 

overzichtelijke inleiding op het leven en het 

werk van Paulus, die goed zal aanslaan bij 

het beoogde publiek: geïnteresseerde leken 

en studenten. Voor dit publiek is het boek 

een echte aanrader. Het enige minpuntje aan 

dit boek is het laatste hoofdstuk. Het thema 

‘Paulus in de hedendaagse wijsbegeerte’ 

komt nogal uit de lucht vallen en draagt nau-

welijks bij aan het onderwerp van het boek: 

hoe Paulus’ leven en werk te begrijpen. 

[gert-jan van der heiden]

V. Burrus e.a., Seducing Augustine: Bodies, 

Desires, Confessions, New York, Fordham 

University Press, 2010; 176 blz., € 22,99, isbn 

9780823231942.

Waar eerdere studies over Augustinus en 

seksualiteit een beeld schetsen van een man 

die monogamie bepleit (Brown), een patheti-

sche seksualiteit heeft (Miles) of op hyper-

bolische wijze seksuele metaforen hanteert 

(O’Connell), bieden de essays in dit boek een 

poststructuralistische lezing van Augustinus’ 

Confessiones, die laat zien dat er over verlei-

ding en verlangen onverwacht veel van Au-

gustinus te leren valt. De auteurs achten de 

‘echte’ Augustinus niet alleen onkenbaar, 

maar betogen dat Augustinus zichzelf be-

wust in nevelen lijkt te hullen. Zo gaan de 

Confessiones niet alleen over hoe hij verleid 

werd/wordt en hoe hij zich niet (of toch wel) 

liet/laat verleiden, maar ook over hoe hij zijn 

lezers verleidt en hoe zijn lezers hem kunnen 

verleiden. Het eerste hoofdstuk behandelt 

de retorische kracht van wat Augustinus wel 

of juist niet vertelt over zijn seksualiteit. Het 

tweede hoofdstuk bespreekt de afwezigheid 

van het lichaam van Christus in de Confessio-

nes tegen de achtergrond van zijn verwijt aan 

de platonisten in De doctrina christiana. Het 

derde hoofdstuk laat zien hoe onderwerping 

aan God vrijheid veronderstelt, nooit volle-

dig gerealiseerd kan worden en mede daar-

door een houding van blijvend verlangen is. 

Het laatste hoofdstuk behandelt het typisch 

augustiniaanse thema van de relatie tussen 

tijd en verlangen aan de hand van Augusti-

nus’ speculaties over seksualiteitsbeleving in 

het paradijs en in de hemelse stad. Net als in 

het werk van Augustinus zelf wisselen tek-

stuele analyses en theologische/filosofische 

reflecties zich af in dit toegankelijke en stijl-

vol geschreven boek, dat daarmee niet alleen 
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interessant is voor hen die het werk van Au-

gustinus bestuderen, maar ook voor andere 

filosofen, theologen, literatuurwetenschap-

pers en psychoanalytici.  [marco derks]

Kunnen we God zien?: Augustinus’ mystieke 

brief aan Paulina, Inleiding, vertaling en toe-

lichting van T. Rutten, Kampen, Ten Have, 

2009; 175 blz., € 17,90, isbn 9789025959913.

R. presenteert een breed toegankelijke Ne-

derlandse vertaling van epistula 147, over de 

mogelijkheid van het menselijk zien van God, 

geschreven door Augustinus aan Paulina (ca. 

413). Het voorwoord toont de actualiteit van 

deze brief: het spanningsveld tussen de ma-

teriële en geestelijke wereld, tussen geloof 

en kennis, tussen introspectie en een leven in 

de wereld van de mensen. Deel i biedt een 

uitgebreide inleiding op de brief. Eerst wordt 

de historische context van het getormenteer-

de leven van Augustinus en de dramatische 

tijd waarin hij leefde (cf. de val van Rome) 

geschetst. Vervolgens komen de intellectuele 

bronnen van Augustinus’ denken over de 

verhouding tussen geest en lichaam, spiritua-

liteit en mystiek aan bod, met name mani-

chëisme, platonisme en Paulus. Daarna wor-

den de termen spiritualiteit en mystiek ge-

duid, zowel in het algemeen als binnen 

Augustinus’ eigen ervaringswereld. Ten slot-

te wordt de brief zelf gesitueerd en ingeleid 

met aandacht voor: de geadresseerde (Pau-

lina, die in een ‘kuis’ huwelijk met haar echt-

genoot Armentarius leefde), de aanleiding 

(de vraag of het menselijk lichaam lichame-

lijk of geestelijk verrijst), de opbouw en de 

inhoud van de brief. Deel ii omvat de verta-

ling van de brief, die niet gericht is op de 

Latijnse letter, maar een duidelijk Neder-

lands en actueel verstaan van deze tekst be-

oogt. De vertaling is door de auteur inge-

deeld in verschillende thematische delen die 

aan de hand van samenvattende tussentitels 

onderverdeeld zijn, wat de vlotte toeganke-

lijkheid van de vertaalde tekst verhoogt. 

Naast de vertaling zijn aanvullende opmer-

kingen ter duiding opgenomen. De bijlagen 

bij het boek bieden een overzicht van verdere 

literatuur met een beknopte toelichting, en 

indices van citaten uit de Bijbel, uit Augusti-

nus en patristische auteurs. Deze degelijk 

ingeleide en toegelichte, levendige vertaling 

toont op treffende wijze hoe de vragen van 

Augustinus ook de vragen zijn van spirituele 

zoekers van vandaag.  [anthony dupont]

Performing the Past: Memory, History, and 

Identity in Modern Europe, ed. K. Til-

mans e.a., Amsterdam, Amsterdam Uni-

versity Press, 2010; 368 blz., € 34,50, isbn 

9789089642059.

Dit boek bespeelt de gevoelige spanning 

waarmee elke (contemporaine) historicus te 

maken krijgt, met name de spanning tussen 

historiografie en herinnering. Vormen bieden 

eigensoortige aanzetten om het verleden voor 

ons vandaag op te roepen en te (re)construe-

ren. In dit volume willen de auteurs ingaan 

op de pluriformiteit van vormen van geheu-

gen en herinnering en de wijze waarop dit tot 

evenzovele vormen van identiteitsbeleving 

leidt. Concreet doen ze dit door een serie 

auteurs aan het woord te laten die elk een 

eigen aspect van deze problematiek aankaar-

ten. Dit varieert van bijdragen die volop in-

zetten op de linguïstische problematiek – het 

talige evoceren van het verleden en de wijze 

waarop repetitieve structuren daarin een rol 

spelen – tot aandacht voor bodyart en tatoe-

age als vormen van constructie van een histo-

rische identiteit. Het scala bevat ook bijdra-

gen die aandacht hebben voor muzikale en 

romaneske vormen van herinnering. Ten slot-

te bevat dit volume een boeiend hoofdstuk 

gewijd aan de politieke aspecten van het (col-

lectieve) geheugen en hoe dit verbonden is 

met de identiteitsconstructie van actuele 

gemeenschappen. Hoewel dit boek geen 

‘theologisch’ of kerkhistorisch boek is, kan de 

lectuur ervan niettemin zeer nuttig zijn voor 

theologen die met onderwerpen als identiteit 

en geschiedconstructie (i.c. traditiebegrip-

pen) bezig zijn. [karim schelkens]


