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Inleiding

Augustinus’ briefwisseling

Van verschillende belangrijke auteurs uit de christelijke oud-
heid bleef  een gedeelte van hun correspondentie bewaard, 
van Cyprianus bijvoorbeeld, van Ambrosius en van Hiero-
nymus. Ook van Augustinus (354-430) zijn er brieven (epis-
tulae) overgeleverd. Het zijn er ongeveer driehonderd, maar 
vermoedelijk heeft hij er veel meer geschreven. 

Augustinus werd in 391 te Hippo Regius in de Romein-
se provincie Africa tot priester gewijd. Kort na zijn wijding 
tot bisschop in 396 volgde hij de oude bisschop Valerius 
in diens ambt op. Sinds die tijd had hij contact met vele 
en uiteenlopende personen. Geen van de bisschoppen in 
de christenheid ontving zoveel brieven als Augustinus, en 
ook niet van zo ver. In zijn brieven komen bepaalde karak-
tertrekken van Augustinus naar voren die we ook uit zijn 
andere werken kennen. Daarnaast vormen de driehonderd 
brieven een onschatbare bron van informatie voor de stu-
die van de dogma- en kerkgeschiedenis en van de sociale 
geschiedenis van het laat-Romeinse rijk. 

In deze inleiding gaan we allereerst in op een aantal 
aspecten van de briefvorm in de tijd van Augustinus. Deze 
uiteenzetting eindigt in een beknopte samenvatting van de 
twee brieven die in dit boek vertaald zijn. In het tweede 
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