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Inleiding

De literaire nalatenschap van Augustinus (354-430) beslaat bijna een
halve eeuw en is ongeveer tienmaal zo omvangrijk als de bijbel. Zijn
oeuvre kent een grote verscheidenheid, die te herkennen valt in vele,
recente Nederlandse vertalingen. Er zijn literaire monumenten als de
Belijdenissen en De stad van God. Er zijn ook een paar korte rijmpjes en
een psalmgedicht met volkse stijlmiddelen. Augustinus was een gewaardeerd predikant en heeft veel preken nagelaten. In het verlengde daarvan liggen zijn doorlopende bijbelverklaringen. Daarnaast schreef hij
aanwijzingen voor het religieuze gemeenschapsleven en was hij een
veelzijdige briefschrijver. Behalve wijsgerige dialogen publiceerde hij
uitvoerige beschouwingen over de drie-ene God. En tenslotte ging hij
vaak in discussie met christelijke tijdgenoten van allerlei slag.1 Het werk
dat in dit boek voor het eerst in Nederlandse vertaling wordt aangeboden behoort tot de laatste categorie.
Datering en omstandigheden van De moribus
In de jaren 426-427 werkte Augustinus aan een kritische bespreking
van zijn werken. Deze bespreking, de Retractationes, behandelt niet alle
werken maar geeft dikwijls wel een korte schets van de aanleiding en
historische achtergrond ervan. Vaak geeft Augustinus ook een korte sa1

In Nederlandse vertaling zijn Augustinus’ Belijdenissen en De stad van God voor het laatst
uitgebracht in Wijdeveld 20077 en 20024. Volledige bibliografische informatie van literatuurverwijzingen is te vinden in het literatuuroverzicht achter deze inleiding. Voor
een rijm met volkse stijlmiddelen zie bijvoorbeeld Hunink 2005; voor preekvertalingen zie onder andere Van Neer e.a. 1996 en 2004, Gehlen-Springorum e.a. 2002 en
2007, en Van Zaalen e.a. 2001; voor doorlopende bijbelcommentaren zie Van Bavel
1992, Wenneker e.a. 20043 en Schrama e.a. 2001; over religieus gemeenschapsleven
zie Van Bavel 19913, Fens e.a. 2005 en Baas e.a. 2002; voor brieven zie onder meer
Den Boeft e.a. 2004; voor wijsgerige dialogen zie onder meer Albers 1994, 1997 en
1999, Ferwerda 1999 en Verhoeven 2000; voor beschouwingen over de drie-ene God
zie Van Bavel 2005; voor discussies met christelijke tijdgenoten zoals bijvoorbeeld de
pelagianen zie Van Neer e.a. 2002. Voor overzichten van grondteksten en vertalingen
in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans zie Van Reisen 2002.
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