
Gelovige en ongelovige Eenzaamheid ( naar aanleiding van Augustinus) 
 
 Eenzaamheid tracht aan zichzelf te ontkomen door drukke en oppervlakkige 
activiteit op te zoeken, waarin ik me begeef en die we in onze cultuur ‘social life’ noemen. 
De baatzuchtige en in toenemende mate wanhopige verwachting dat gezelschap, het samen 
zijn, concertbezoek, de etentjes, de feesten, de uitstapjes , de ‘indrukwekkende’ vakanties in 
rustieke, culturele en exotisch streken enz. de eenzaamheid doet verdwijnen is de 
motiverende kracht om je steeds weer aan dit soort sociale gezamenlijke activiteiten over te 
geven. Tevergeefs altijd weer, met helaas die flitsen van momenten van beginnend dieper 
contact die nadat ze aarzelend oplichten weer zo gauw uitdoven. Helaas, omdat hierdoor de 
ijdele verwachting dat existentiële eenzaamheid zò kan worden opgelost in stand blijft. De 
sociale drukte verdrijft de eenzaamheid echter niet, maar verdooft en steeds als de 
verdoving is uitgewerkt komt de onbevredigde frustratie door verdiepte eenzaamheid.  
 De eenzaamheid is werkelijk onpeilbaar diep, ontzagwekkend diep. Moet ik 
deze eenzaamheid in, durf ik dat werkelijk, heb ik daartoe een begin van moed die er voor 
nodig is? Ik kan die eenzaamheid slechts ingaan als ik me volledig terugtrek ‘in de woestijn’ 
weg uit die verleidelijke, maar martelende uiterlijke wereld. Alleen bij gebrek aan 
zelfkennis kan en durf ik te zeggen : ‘ik ga de eenzaamheid in’, dus alleen als ik de 
eenzaamheid in de uiterlijke lagen nog niet werkelijk heb ervaren. Dan zijn het spreken over 
eenzaamheid en de overmoedige voornemens niet veel meer dan het uitblazen van 
kunstmatige woorden zonder inhoudelijke waarheidskracht. Geen mens wil die 
eenzaamheid in, maar het leven kan hem erin duwen, en dan moet hij of zij wel met al het 
verzet, dan is hij of zij in die eenzaamheid gevangen.   
 In de oorverdovende stilte van het ongewild maar uiteindelijk onvermijdelijk 
alleen-zijn, daar waar alle verdovingsmiddelen afwezig zijn, elk houvast onder je is 
weggeslagen, wordt eenzaamheid ervaren op totaal existentieel niveau: lichamelijk, 
psychologisch, geestelijk. Alle gewaarwordingen, alle gevoelens, alle gedachten, alle 
verlangens zijn dan vreemd en on-eigen, van elders komend, niets is ‘van mij’, ik heb geen 
enkele greep meer op het gebeuren, alles stroomt uit een peilloos diepe chaotische afgrond 
die, onbeheersbaar als een tsunami, me als een nietig niets lijkt mee te sleuren naar de totale 
ondergang. Kan zo’n ‘ongelovige’ eenzaamheid dan toch stilte brengen en kan daarin Gods 
Roepen van mijn naam worden gehoord? De onzekerheid lijkt te groot om zelfs maar 
daarop te kunnen hopen.  
  Augustinus lijkt het genadige geluk te hebben (gehad) van de innerlijke ex 
ante zekerheid dat de binnenkant van zijn onrust de stilte is waarin God spreekt. In de deze 
stilte bij Augustinus spreekt God in de zo kalme, ‘gelovige’ eenzaamheid bij Augustinus,. 
Deze eenzaamheid van Augustinus lijkt geen volledige eenzaamheid omdat het bij 
Augustinus bij voorbaat is doorasemd door de zekerheid van Gods aanwezigheid en zijn 
daarin al spreken. Door de innerlijke dialoog, zijn bevrediging schenkend innerlijke 
redeneren, troost Augustinus zichzelf en vindt zo in zich zelf houvast en dat houvast ervaart 
hij als geschonken door God. Maar hoe moet het met al die andere eenzame mensen die niet 
begiftigd zijn met de voortreffelijkheid van het eigen denken, die geen retorische opleiding 
mochten ondergaan? Augustinus geeft zichzelf troost, en dat is goed. Zijn ‘elitaire’ troost 
raakt mij slechts aan de buitenkant, laat mijn diepste niets onberoerd. 
   De existentiële eenzaamheid echter ontbeert de verborgen 
vooruitgrijpende zekerheid van verlossing of ‘uitverkiezing’, van ontsnapping door de 
goedheid van Zijn genade. Ontbeert de innerlijke zekerheid Kind van God te zijn, een 
spirituele zekerheid die houvast biedt en uitzicht geeft. 
De existentiële eenzaamheidservaring slaat dit fragiele houvast weg en verduistert het 
uitzicht volledig. De onuitgesproken of overgedragen spirituele hoop dat het verdragen van 
de ondraaglijke eenzaamheid uiteindelijk zeker leidt tot de Heilige, wordt ontmaskerd als 
een baatzuchtig, verdovend ik-project. Dit transcendente houvast blijkt toegeëigend, hield je 
enigszins ‘overeind’, maar wordt weggeslagen. Er is niets meer, geen uiterlijke en geen 
innerlijke zekerheid, geen spoortje ervan, geen splinter meer, geen woord houdt meer stand, 
niets . Het is de gekmakende stilte van het absolute niet weten. De totale nietiging van elk 
ik-weten, van elk overgedragen ik-houvast, van elke ik-hoop. Elke innerlijke dialoog is 



schijn en lucht, is niets. Het is onmogelijk om in deze eenzaamheid te zijn, maar je moet 
omdat je daar bent, en juist dan wòrd je of niet.   
 De eenzame woestijnnacht is volstrekt donker. En deze donkerte wordt niet licht 
door de bemoedigende woorden van die goedwillenden die zeggen dat na de nacht de dag 
verschijnt. De regelmatigheid van het uiterlijke dag en nachtritme is niet van toepassing op 
de volstrekt speculatieve afwisseling van de spirituele nacht en dag. Het woord spiritueel is 
al zeer misleidend, omdat daar de suggestie van uitgaat dat de hemel het beste voor heeft 
met de aarde. Dit speculatieve denkbeeld kan misschien mijn eenzaamheid verdoven als een 
placebo bij ziekte, zoals de activiteit van de sociale drukte dat ook (even) doet.  
 Deze eenzaamheid is uitzichtloos, geen enkele eigen inspanning helpt (meer), geen 
menselijk woord heeft kracht (meer); de eenzaamheid is als een chaotische ruimte zonder 
welke dimensie ook. Geheel overgeleverd aan onmetelijke krachten, als die er al zijn, die ik 
zeker niet ken, die ik zeker niet beheers, die ik onmachtig en blind moet ondergaan.  
Ik herinner me alleen - zonder hoop-  gelezen en gehoorde woorden over een 
onwaarschijnlijke Liefde. Ze hebben kennelijk kracht en mogelijk waarheidsgehalte omdat 
ze klinken in de zwarte duisternis. 
 
 Maakten dit de woestijnvaders mee toen ze de eenzaamheid van de woestijn 
opzochten en zich ‘opsloten’ in hun cel, vechtend met de ‘demonen’? En is dit de donkere 
nacht van de geest waarover Johannnes van het Kruis spreekt? Het gevecht van Jacob met 
de Engel? Als je mystici mag geloven, zal iedereen de eenzaamheid van deze nacht ingaan. 
Gelukkig is de nacht, zijn de nachten, niet voor iedereen hetzelfde, niet van dezelfde duur, 
van dezelfde intensiteit Alle nachten zijn waarachtig uniek (op ieders maat gesneden?)  
Vernietiging en vernieuwing zijn wederkerige gebeurtenissen, wordt ons gezegd. In het 
evangelie zien we dat bij Jezus Christus. Hij sterft aan het Kruis en staat op uit het Graf. Hij 
legt zijn ‘oude’ lichaam af, en verrijst in een ‘nieuw’ verheerlijkt lichaam. En zo verschijnt 
hij te midden van de leerlingen, die Hem niet herkennen. Een troost? Wie weet, maar ik ben 
Jezus Christus niet. 
 
Paul Horbach 
 
NB De dubbele eenzaamheid waar Augustinus over spreekt,  is eigenlijk de eenzaamheid 
van een staat waarin God nog niet gehoord wordt, en de staat waarin Hij wel gehoord wordt 
of is. Door in te gaan in de stilte van de eerste eenzaamheid  wordt God gehoord en dringt 
de volstrekte afhankelijkheid van schepsel-zijn door, en deze ervaring van schepsel-zijn en 
dus van een totale afhankelijkheid van de Schepper, die geeft of niet geeft, vormt de kern 
van, wat ik noem, de tweede eenzaamheid, de verlichte eenzaamheid.  
 


