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Voorwoord

Het schrijven van een proefschrift heeft iets van een lange reis waaraan je begint 
zonder dat je weet waar je uitkomt. Ondanks hindernissen geven de ontdekkingen 
onderweg telkens nieuwe motivatie om te volharden totdat het einddoel is bereikt. 
Nu het zover is dat deze dissertatie verschijnt, is het moment aangebroken om mijn 
dank te verwoorden.

Allereerst noem ik mijn beide promotoren, prof. dr. P.J.J. van Geest en prof. dr. M. 
Lamberigts. Toen ik in de oriënterende fase contact zocht met prof. Van Geest, heeft 
hij mij met zijn enthousiasme gestimuleerd om een onderzoeksvoorstel te schrijven. 
Eerst was het de vraag of een onderzoek naar de metafoor van de dorsvloer wel de 
moeite waard zou zijn, maar gaandeweg werd duidelijk hoeveel de analyses van de 
dorsvloerteksten opleveren. Dankbaar ben ik dat prof. Lamberigts zich bereid heeft 
verklaard om als tweede promotor op te treden, en de aangeleverde documenten op 
secure, diepgravende en deskundige wijze van commentaar te voorzien. De bespre-
kingen in Leuven heb ik als onvergetelijke hoogtepunten ervaren. Ik beschouw het als 
een voorrecht dat twee autoriteiten op het gebied van het Augustinusonderzoek mij 
tijdens het onderzoek hebben begeleid tot en met de afronding van het promotietraject. 

Een woord van dank is op zijn plaats voor het personeel van de universiteitsbi-
bliotheken in Utrecht, Leiden, Leuven en Amsterdam, verder voor de medewerkers 
van het Zentrum für Augustinusforschung in Würzburg. Dr. G. van Reyn was bereid 
om mij meerdere malen te voorzien van gegevens die ik nodig had uit de Leuvense 
bibliotheek. Dr. Cl. Weidmann ben ik erkentelijk voor het mailen van de scans van 
een preek (s. 259) uit de Erfurt-codex, waarvan nog geen tekstkritische uitgave be-
schikbaar is. Een andere naam die ik wil noemen is dr. C.A. de Niet die me op het 
Van Lodensteincollege gedegen heeft geschoold in de klassieke talen; tijdens zijn 
bezielende Latijnse lessen werd mijn eerste liefde voor Augustinus gewekt.

De tekst van het proefschrift is geschreven in de pastorieën van de Hervormde 
Gemeente Katwijk aan Zee en de Hervormde Gemeente Veenendaal. Ik ben de 
kerkenraden en de gemeenten dankbaar dat zij mij hebben gestimuleerd bij het Au-
gustinusonderzoek, in het vertrouwen dat de kerk hiermee wordt gediend.

In de achterliggende tijd heb ik deel uitgemaakt van het promovendiberaad van 
de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Hieraan bewaar ik 
goede herinneringen, in het bijzonder aan de sectie kerkgeschiedenis onder leiding 
van prof. dr. H. van den Belt, en tegenwoordig van prof. dr. W.H.Th. Moehn. Verder 
wil ik mijn zus Froukje bedanken voor haar hulp bij een deel van de correcties, onze 
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Voorwoord

dochter Annerike voor haar bijdrage aan het corrigeren en vooral het samenstellen 
van de bibliografie, drs. W. Krooneman-Westerink voor het corrigeren van een late 
versie van de tekst, en drs. A. Exalto-Boonzaaijer van Labarum Academic voor haar 
deskundige en attente begeleiding bij de uitgave van het proefschrift. Bijzonder vind 
ik dat ook drie ‘oude’ vrienden hebben meegeholpen met het becommentariëren en 
corrigeren van de tekst, evenals de Engelse vertaling van de samenvatting, respec-
tievelijk drs. S.J. Verheij, dr. ir. E. van Engelen en dr. M. Visser.

Mijn gezin en mijn familie zijn voor mij van onschatbare waarde. Daarbij denk 
ik aan onze (schoon)ouders en aan onze kinderen die het hele traject van dichtbij 
hebben meegemaakt; in het bijzonder denk ik met vreugdevolle dankbaarheid aan 
mijn lieve vrouw Erika die met raad en daad heeft meegedacht, meegesproken en 
meegeholpen om vol te houden. Gaandeweg werden we nogal eens herinnerd aan 
onze trouwtekst (Psalm 127,1). Veelzeggend vinden we daarom de woorden waar-
mee Augustinus in zijn eigen context zijn dankbaarheid verwoordt: Ik besef dat ik 
dit enorme werk heb voltooid met Gods hulp. Ik hoop dat zij die het te weinig of te 
veel vinden, mij willen vergeven, maar laten zij die er tevreden mee zijn de dank 
geven, niet aan mij, maar samen met mij aan God (ciu. 22,30).
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Hoofdstuk 1 – Inleiding

1.1 Thematiek

‘Ik ben immers een man van de dorsvloer van Christus.’1 Met deze woorden presen-
teert Augustinus zich als representant van de wereldwijde christelijke kerk. In deze 
kerk heeft hij zijn plaats gevonden na een langdurige existentiële zoektocht naar de 
waarheid, en hier ontwikkelt hij zich tot een van de meest invloedrijke kerkvaders 
in de geschiedenis.

De geciteerde woorden zijn misschien niet de meest bekende van Augustinus, 
maar zij raken wel de essentie van zijn levensroeping. Als man van de dorsvloer van 
Christus weet hij zich immers geroepen om zijn leven te wijden aan de dienst van 
Christus en zijn kerk. Wanneer hij deze roeping in bijvoorbeeld doctr. chr. concreti-
seert, schrijft hij over de ambtelijke verantwoordelijkheid als uitlegger en onderwijzer 
van de goddelijke Schriften (diuinarum scripturarum tractator et doctor), verdediger 
van het ware geloof (defensor rectae fidei) en bestrijder van de dwaling (debellator 
erroris). In het verband van doctr. chr. bedoelt de kerkvader vooral de prediking 
(opus sermonis).2 Toch beperkt hij zich in de praktijk van het kerkelijke leven niet 
tot de Woordverkondiging en de pastorale zorg in de plaatselijke gemeente. Hij ziet 
zijn verantwoordelijkheid ook in de bovenplaatselijke verbanden, en hij treedt actief 
op in diverse kerkelijke en buitenkerkelijke polemieken. Illustratief is het feit dat het 
citaat waarin hij zich voorstelt als een man van de dorsvloer (area) afkomstig is uit 
een polemisch geschrift tegen de donatistische bisschop Petilianus.

In het betreffende citaat staat de dorsvloer voor de kerk van Christus. De dorsvloer 
is dus een metafoor die betrekking heeft op de ecclesiologie. Daarnaast heeft deze 
metafoor bij Augustinus betrekking op de eschatologie. De dorsvloer is bij hem 
immers onlosmakelijk verbonden met het wannen waarbij koren en kaf worden 
gescheiden, als symbool voor de toekomstige scheiding in het laatste oordeel.3 Een 

1.  Cf. c. litt. Pet. 3,13 Homo sum enim de area Christi, palea si malus, granum si bonus. De context 
waarin deze woorden functioneren komt verder aan de orde in hoofdstuk 4.

2.  Cf. doctr. chr. 4,6 Debet igitur diuinarum scripturarum tractator et doctor, defensor rectae fidei ac 
debellator erroris, et bona docere et mala dedocere atque in hoc opere sermonis conciliare auersos, 
remissos erigere, nescientibus quod agitur quid exspectare debeant intimare. ubi autem beneuolos 
intentos dociles aut inuenerit aut ipse fecerit, cetera peragenda sunt, sicut postulat causa.

3.  Zie ter illustratie de context waarin het citaat uit c. litt. Pet. staat: in bijvoorbeeld c. litt. Pet. 3,3 
schrijft Augustinus over de scheiding van koren en kaf in het eschatologische wannen (ultima uen-
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onderzoek naar de betekenis van de dorsvloer als metafoor voor de kerk concentreert 
de aandacht dus op twee belangrijke terreinen van Augustinus’ theologie, namelijk 
zijn visie op de kerk en zijn visie op de toekomst.

Voor de relevantie van een thema is, behalve de intrinsieke waarde ervan, ook 
van belang hoe vaak het thema verschijnt in de werken van Augustinus. Belangrijk 
is verder hoe de thematiek functioneert in de verschillende perioden van zijn leven 
en in de verschillende contexten waarin hij zich beweegt. Wanneer men hiermee 
rekening houdt, biedt de metafoor van de dorsvloer een aantrekkelijk perspectief. 
Een eerste inventarisatie door middel van een zoekopdracht met het lemma area in 
Corpus Augustinianum Gisense (CAG) maakt meteen duidelijk dat de dorsvloer vaak 
verschijnt in de werken van Augustinus. De zoekopdracht levert 320 vindplaatsen op, 
verspreid over 41 niet-homiletische en 75 homiletische teksten. Wanneer deze eerste 
inventarisatie wordt gecompleteerd met de resultaten van aanvullende zoekopdrach-
ten, dient zich een omvangrijk onderzoeksveld aan van 50 niet-homiletische en 102 
homiletische werken.4 Bovendien bestrijken deze werken bijna heel de periode waarin 
Augustinus werkzaam is als presbyter en bisschop van de kerkelijke gemeente in 
Hippo Regius. Daarbij komt dat de betreffende geschriften in relatie gebracht kun-
nen worden met de context van de manichese polemiek, de donatistische polemiek, 
de pelagiaanse polemiek en/of de context van de eigen kerk. Vermeldenswaard is 
verder dat de dorsvloer dicht bij de leefwereld van de Noord-Afrikaanse bevolking 
staat. Afrika wordt immers de korenschuur van de oudheid genoemd. De graanvel-
den en de dorsvloeren zijn in het dagelijkse leven van de Noord-Afrikanen overal 
aanwezig.5 In de context waarin Augustinus woont en werkt, is de beeldspraak dus 
uitermate geschikt voor gebruik, zowel voor het gewone volk als voor de geschoolde 
elite. Kortom, een grondig onderzoek van de beeldspraak van de area is in allerlei 
opzichten veelbelovend. Gezien het belang hiervan voor het Augustinusonderzoek 
zou een dergelijke studie allang verschenen kunnen zijn, maar dat is niet zo.

1.2 Stand van zaken in het onderzoek

Wanneer Frits van der Meer zijn boek over Augustinus als zielzorger schrijft, verzucht 
hij: ‘Lang niet alles wat over dit onderwerp is verschenen, heb ik gelezen: dat ware 

tilatio); in c. litt. Pet. 3,4 over de toekomstige tijd van het wannen (tempus uentilationis); in c. litt. 
Pet. 3,10 over het wel of niet ingaan in de toekomstige korenschuur (horreum) van het eeuwige 
leven. In c. litt. Pet. 3,13 gaat het over de wan (uentilabrum) van de tong van Petilianus in onder-
scheid van de eschatologische wan van Christus.

4.  Zie onder (‘Onderzoeksveld’).
5.  Zie hierover hoofdstuk 2.
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een zee uitdrinken.’6 Sindsdien is de interesse in Augustinus alleen maar toegenomen, 
met als vanzelfsprekend resultaat een toenemende hoeveelheid nieuwe literatuur. 
In de databank van het Zentrum für Augustinus-Forschung te Würzburg zijn ruim 
32.600 titels traceerbaar en op de bijbehorende website (www.augustinus.de) wordt 
het aantal wereldwijd verschenen publicaties over Augustinus geschat op ongeveer 
50.000.7 Slechts een zeer beperkt deel hiervan heeft betrekking op de betekenis van 
de dorsvloer bij Augustinus. Ondertussen is al geconstateerd dat deze metafoor zowel 
betrekking heeft op de ecclesiologie als op de eschatologie. Daarom worden in het 
onderstaande overzicht eerst de belangrijkste ecclesiologische studies van anderen 
over Augustinus besproken, en vervolgens de belangrijkste eschatologische studies. 
Als vanzelfsprekend gaat het daarbij om publicaties die relevant zijn met het oog op 
de thematiek van de dorsvloer.

In 1858 verschijnt een interessante kerkhistorische studie van Ferdinand Ribbeck 
over de donatistische strijd.8 Enkele malen wordt hierin de dorsvloer genoemd als 
metafoor voor de permixtio van de kerk (conform Matth. 3,12/Luk. 3,17), veelal in een 
citaat van Augustinus. Ribbeck maakt zelfs melding van een tekst over de dorsvloer 
van Gideon (Richt. 6,36-40).9 Toch werkt hij de metafoor van de dorsvloer nergens 
grondig uit. Bovendien heeft hij meer oog voor de metafoor van de akker (Matth. 
13,24-30 en 36-43) dan voor de betekenis van de dorsvloer.10 

 6.  Cf. F. van der Meer, Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader, 
Utrecht 1949 (heruitgave Kampen 2008), p. 32.

 7.  Genoemde getallen zijn afkomstig van de website van Zentrum für Augustinus-Forschung: www.
augustinus.de (geraadpleegd 4-12-2019).

 8.  F. Ribbeck, Donatus und Augustinus oder der erste entscheidende Kampf zwischen Separatis-
mus und Kirche. Ein kirchenhistorischer Versuch, Elberfeld 1858. Illustratief voor de grondigheid 
waarmee Ribbeck te werk gaat, is het feit dat hij zich bij de bespreking van de collatio Cartha-
ginensis in 411 AD niet baseert op de weergave van Augustinus in breuic. en in c. Don., maar op 
de geautoriseerde notulen (gesta collationis Carthaginensis). Dit valt vooral op gezien de klacht 
van M. Tilley dat onbevooroordeelde bronnen in het onderzoek van het donatisme vaak worden 
genegeerd: ‘For example, nearly all scholars ignored the official stenographic record of the Con-
ference of Carthage in 411, a government-sponsored meeting to resolve Catholic-Donatist issues.’ 
Zie M.A. Tilley, The Bible in Christian North Africa. The Donatist World, Minneapolis 1997, p. 2. 
Blijkbaar heeft de Engelssprekende Tilley de Duitstalige Ribbeck niet gelezen.

 9.  Cf. Ribbeck, p. 409; het betreft een passage in cath. fr. 10. Overigens merkt Ribbeck ten onrechte 
op dat de betreffende allegorische exegese van Augustinus eine höchst originelle is, zie hierover 
hoofdstuk 2.

10.  De area wordt door Ribbeck genoemd op p. 366, 485-486, 490, 576, 587 en 658-659. Zijn gericht-
heid op de metafoor van de akker (ager) blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij in zijn bespreking 
van c. litt. Pet. wel de ager vermeldt, maar voorbijgaat aan de betekenis van de area. Ook aan het 
einde van zijn boek noemt Ribbeck de gelijkenis van de akker en niet de dorsvloer als ‘de’ Bijbelse 
metafoor tegen afscheiding, zie Ribbeck, p. 660.
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Thomas Specht publiceert in 1892 een dogmenhistorische verhandeling over de 
ecclesiologie van Augustinus.11 In het kader van de gemengde gestalte (permixtio) 
van de kerk attendeert Specht op de voorliefde van Augustinus voor de Bijbelse 
beeldspraak van de akker met onkruid en tarwe, de dorsvloer met koren en kaf, het 
visnet met goede en slechte vis, het bruiloftsmaal met een gast zonder bruiloftskleed, 
en de kudde met schapen en bokken. Verder noemt hij de lelie tussen de doornen 
en het visioen van Ez. 9,4.12 Evenals Ribbeck maakt Specht kort melding van de 
dorsvloer van Gideon, al spreekt hij merkwaardigerwijs niet over de dorsvloer maar 
alleen over het wollen vlies (Wollenvliess) van Gideon.13 De dorsvloer wordt door 
Specht dus wel genoemd, maar van een systematisch onderzoek naar de betekenis 
van deze metafoor is geen sprake.

Meer dan zijn voorgangers is Fritz Hofmann gericht op de ontwikkeling in het 
ecclesiologische denken van Augustinus.14 Hij signaleert dat de area al in het vroe-
ge anti-manichese geschrift mor. verschijnt als metafoor voor de kerk als gemengd 
lichaam (corpus permixtum). Toch heeft Hofmann geen oog voor de betekenis van 
de area in de manichese polemiek.15 Wel plaatst hij de beeldspraak in het kader van 
de donatistische strijd. Hij bespreekt deze in combinatie met andere Bijbelse beel-
den, namelijk het visnet, de akker, de kudde, het bruiloftsmaal, verder het huis met 
goede en slechte vaten, en de ark met reine en onreine dieren. Hofmann wijst erop 
dat Augustinus door middel van de genoemde gelijkenissen wil communiceren dat 
de kerkelijke permixtio tijdelijk van aard is en dat de gemengde gestalte van de kerk 
in contrast staat met haar toekomstige zuiverheid.16

Wanneer Maurice Pontet ingaat op de ecclesiologie bij Augustinus geeft hij aan-
dacht aan de gemengde gestalte van de kerk. Hij plaatst deze permixtio in een es-
chatologisch perspectief: ‘jusqu’ à la fin du monde’. Daarbij noemt hij vooral de 
gelijkenis van de akker. De gelijkenis van de dorsvloer moet genoegen nemen met 

11.  T. Specht, Die Lehre von der Kirche nach dem h. Augustin, Paderborn 1892. Als beelden voor de 
kerk noemt Specht o.a. het huis, de tempel, de stad, de kudde, de wijnstok, de maan, de bruid en 
het lichaam van Christus, de ark van Noach, Jeruzalem, het gewaad van Christus, het vat met (on)
reine dieren, de tweeërlei visvangst; verder noemt hij Bijbelse personen als typen van de kerk, 
zoals Eva, Abel en Kaïn, Abraham, Sara, Maria en Petrus; zie Specht, p. 3-26.

12.  Cf. Specht, p. 22 en 65-84.
13.  Cf. Specht, p. 17.
14.  F. Hofmann, Der Kirchenbegriff des hl. Augustinus in seinen Grundlagen und in seiner Entwick-

lung, München 1933.
15.  Cf. Hofmann, p. 68-69; zie ook p. 74-75. Overigens presenteert Hofmann hier de area als equiva-

lente metafoor van de ager, waarbij hij voorbij gaat aan het genuanceerde betekenisverschil zoals 
dat al in mor. 1,76 aanwijsbaar is, zie hoofdstuk 4. 

16.  Cf. Hofmann, p. 233-234 en 243-247.
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een vermelding in de noten.17 Geoffrey Grimshaw Willis refereert eveneens aan de 
gemengde gestalte van de kerk bij Augustinus, vooral in de context van de donatisti-
sche polemiek. In dit verband noemt hij wel de gelijkenis van het onkruid tussen de 
tarwe, maar gaat hij geheel voorbij aan de dorsvloer met koren en kaf.18 Stanislaus J. 
Grabowski geeft meer aandacht aan diverse Bijbelse beelden voor de permixtio van 
de kerk bij Augustinus.19 Hij noemt bijvoorbeeld de ark van Noach, de lelie tussen de 
dorens, de akker, het visnet, de kudde, en vooral de twee steden, maar heeft nauwelijks 
aandacht voor de metafoor van de dorsvloer.20 Ook John Norman Davidson Kelly 
geeft in zijn vroegchristelijke dogmenhistorische studie aandacht aan de zichtbare 
gestalte van de kerk bij Augustinus als een corpus permixtum in onderscheid van 
haar eschatologische gezuiverde gestalte. Maar hij refereert hierbij alleen aan de 
gelijkenis van de akker en niet aan de dorsvloer.21 Van Denis Faul verschijnt in 1966 
een artikel over de visie van Augustinus op de aanwezigheid van zondaars in de 
kerk.22 Faul noemt in dit verband de ark van Noach, de lelie tussen de dorens en de 
dorsvloer als belangrijke Bijbelse metaforen voor de permixtio van de kerk, waarbij 
hij de eschatologische dimensie van de dorsvloer expliciet benoemt.23 Wanneer hij 

17.  M. Pontet, L’ Exégèse de saint Augustin prédicateur, Paris 1946. Zie inzake de permixtio van de 
kerk in eschatologisch perspectief Pontet, p. 460-461.

18.  Zie G.G. Willis, Saint Augustine and the Donatist Controversy, London 1950. Met name hoofd-
stuk 4 is gewijd aan Augustinus’ kerkleer, zie Willis, p. 93-126. Zie inzake de kerk als corpus 
permixtum vooral p. 117-118 en 120-123.

19.  S.J. Grabowski, The Church. An Introduction to the Theology of St. Augustine, St. Louis-London 
1957.

20.  Zie Grabowski, p. 480-498. Illustratief wat betreft zijn grote interesse voor de metafoor van de 
twee steden is dat hij van de genoemde pagina’s p. 484-490 hieraan wijdt. Illustratief wat betreft 
zijn geringe interesse voor de metafoor van de dorsvloer is niet alleen dat hij hieraan nog geen 
halve pagina wijdt, maar vooral dat hij inzake Matth. 3,12 spreekt over de kerk als een akker (field) 
waar koren en kaf groeien, terwijl het in Matth. 3,12 gaat over een dorsvloer (threshingfloor) waar 
koren en kaf worden gedorst, zie Grabowski p. 481-482.

21.  Cf. J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, New York-St. Louis-London 1978 (vijfde herziene 
uitgave; eerste uitgave 1960), p. 401-421. Inzake Augustinus zie Kelly, p. 412-417. Volgens Kelly 
benadrukt Augustinus op grond van de Schrift dat de kerk als historisch instituut een gemengd 
lichaam van goede en slechte mensen is, en dat deze gemengde gestalte blijft bestaan tot de schei-
ding in het laatste oordeel. Daarbij maakt Augustinus volgens hem zorgvuldig onderscheid tussen 
de kerk in haar zichtbare gedaante (outward/empirical/visible Church) en de ware of onzichtbare 
kerk (essential/invisible Church) die bestaat uit de ware gelovigen ofwel de boni qui proprie sunt 
corpus Christi die deel uitmaken van de inuisibilis caritatis compages (the invisible union of 
love), zie Kelly, p. 412-417, met name p. 415-416.

22.  D. Faul, ‘Sinners in the Holy Church. A Problem in the Ecclesiology of St. Augustine’ in: StPatr 
9 (1966), p. 404-415.

23.  Faul schrijft: ‘And many times he refers to the wheat and chaff intermingled now but waiting for 
the winnowing. This idea of inclusion until the Judgement even though the number of the Predes-
tined is already known to God, this idea was constantly in the mind of Augustine …’. Vervolgens 
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specifieker ingaat op de vraag of zondaars werkelijk bij de kerk behoren, noemt hij 
andere metaforen zoals de reine duif, de tempel van God, de besloten hof, en in het 
bijzonder de kerk als de reine bruid van Christus.24 

Vermeldenswaard zijn ook de inleiding en aantekeningen van Yves M.-J. Congar 
bij de uitgave van de anti-donatistische geschriften van Augustinus (BA 28). Congar 
beschrijft het ontstaan en de historische achtergronden van het donatistische schisma. 
In dit verband gaat hij kort in op de Schriftgegevens waarmee Augustinus tegenover 
de donatisten de permixtio van de kerk beargumenteert. Hij noemt de beeldspraak 
van de akker, de dorsvloer en het visnet, zonder deze verder uit te werken.25 Van 
Congar verschijnt ook een hoofdstuk over Augustinus’ ecclesiologie in Handbuch 
der Dogmengeschichte. Hierin wordt de permixtio van de kerk benoemd, overigens 
vooral gerelateerd aan de metafoor van de akker, evenals het onderscheid tussen 
de kerk in haar huidige gestalte (ecclesia qualis nunc est) en haar eschatologische 
gestalte (ecclesia qualis futura est).26 In dezelfde jaren schrijft Walter Simonis over 
de gemengde gestalte van de kerk bij Augustinus: ‘Solange nicht die Bösen von den 
Guten getrennt worden sind, ist die Kirche eben eine gemischte Gesellschaft …’ In 
dit verband noemt hij de dorsvloer alleen in een opsomming van enkele beelden die 
Augustinus gebruikt, zonder dieper hierop in te gaan.27 Van Robert F. Evans verschijnt 
in het begin van de jaren 70 een patristische studie over de eenheid en de heiligheid 
van de kerk waarin Augustinus als vanzelfsprekend prominent aanwezig is.28 Evans 
gaat kort in op de kerk als een gemengd lichaam (mixed body), maar besteedt geen 
aandacht aan de dorsvloer.29

In zijn ecclesiologische studie bespreekt Pasquale Borgomeo verschillende as-
pecten van de kerk bij Augustinus. Hij concentreert zich op de kerk in haar huidige 
gestalte (qualis est in isto tempore) en baseert zich daarbij op de homiletische wer-

signaleert hij hetzelfde patroon in de metaforen van de akker en het visnet, cf. Faul, p. 408-409.
24.  Cf. Faul, p. 409-415. Inzake de kerk als de bruid van Christus refereert Faul aan Ef. 5,27: ecclesia 

sine macula et ruga.
25.  Cf. Y.M.-J. Congar, ‘Introduction’ in: BA 28 (1963), p. 7-133, inzake de drie metaforen p. 85-86.
26.  Y.M.-J. Congar, Die Lehre von der Kirche von Augustinus bis zum Abendländischen Schisma (in: 

Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III), Freiburg-Basel-Wien 1971, p. 1-10.
27.  Cf. W. Simonis, Ecclesia visibilis et invisibilis. Untersuchungen zur Ekklesiologie und Sakramen-

tenlehre in der afrikanischen Tradition von Cyprian bis Augustinus, Frankfurt am Main 1970. 
Simonis gaat op p. 84-90 expliciet in op de ecclesia mixta volgens Augustinus. Het citaat is te 
vinden op p. 87.

28.  R.F. Evans, One and Holy. The Church in Latin Patristic Thought, Eugene 1972 (reprint London 
2010). 

29.  Het is opmerkelijk dat Evans geheel voorbijgaat aan de betekenis van de dorsvloer (koren en kaf), 
gezien de grote betekenis die deze heeft bij Augustinus. Dit valt vooral op omdat hij wel zijdelings 
ingaat op de gelijkenis van de akker (tarwe en onkruid) en daarbij het visnet (goede en slechte vis) 
en de kudde (schapen en bokken) noemt, zie Evans, p. 77 en 83-85.
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ken van Augustinus.30 Wanneer hij de gemengde gestalte van de kerk thematiseert, 
bespreekt hij de metafoor van de dorsvloer samen met de akker en het visnet als de 
drie parabels van het Koninkrijk.31 Hij stelt dat deze drie significant vaker voorko-
men in de preken dan de doorgaans bekendere metaforen van de twee steden en het 
lichaam van Christus. Bovendien attendeert hij op de bijzondere betekenis van de 
dorsvloer: ‘La parabole qui est, entre toutes, la plus exploitée dans la prédication d’ 
Augustin.’32 Nadrukkelijk plaatst Borgomeo de permixtio van koren en kaf in het 
kader van het nog niet (nondum) van de toekomstige scheiding. Ook gaat hij kort in 
op de betekenis van het dorsproces waarin het onderscheid van koren en kaf zich 
al aftekent, de noodzaak van verdragen in plaats van afscheiden, en de verwachting 
van het eschatologische wannen bij de tweede komst van Christus.33 De focus van 
Borgomeo op de kerk in de tegenwoordige tijd impliceert dat in zijn onderzoek de 
betekenis van de dorsvloer inzake verschillende heilshistorische bedelingen niet 
wordt uitgewerkt. Een andere eenzijdigheid ligt in Borgomeo’s methodische beper-
king tot de homiletische werken, waardoor de vele gegevens in de niet-homiletische 
geschriften buiten beeld blijven.

Van de hand van Emilien Lamirande verschijnt in 1972 een artikel over de collatio 
Carthaginiensis van het jaar 411.34 Hij maakt melding van de akker, de dorsvloer 
en het visnet als de drie metaforen die door Augustinus cum suis tijdens de rechts-
zittingen worden aangevoerd inzake de gemengde gestalte van de kerk.35 In zijn 
weergave van de gang van zaken gaat hij voorbij aan de belangrijke rol die de area 
tijdens dit juridische proces speelt als theologische metafoor.36 Een jaar later vraagt 
James S. Alexander wel uitdrukkelijk aandacht voor de betekenis van de dorsvloer 

30.  Cf. P. Borgomeo, L’ Église de ce temps dans la prédication de saint Augustin, Paris 1972.
31.  Cf. Borgomeo, p. 315; zie verder p. 307-324, en inzake de dorsvloer p. 315-322.
32.  Cf. Borgomeo, p. 299 en 307. Wat betreft de metafoor van de twee steden merkt Borgomeo op dat 

het beeld vaak wordt vertekend vanwege een eenzijdige concentratie op ciu. waarin de twee steden 
centraal staan, zie Borgomeo, p. 299.

33.  Cf. Borgomeo, p. 315-322. Wanneer hij elders in zijn studie ingaat op de noties van verdraagzaam-
heid en volharding verwijst hij opnieuw herhaaldelijk naar de area, zie p. 359-368. 

34.  E. Lamirande, ‘Augustine and the Discussion on the Sinners in the Church at the Conference of 
Carthage (411)’ in: AugStud 3 (1972), p. 97-112.

35.  Cf. Lamirande, p. 100. Overigens wordt dit drietal later aangevuld met de beeldspraak van de 
kudde, zie Lamirande, p. 105.

36.  In zijn artikel maakt Lamirande geen helder onderscheid tussen de metaforen van de area en de 
ager. Hij vertaalt area als field in plaats van threshing floor (p. 107), terwijl de discussie die dan 
wordt gevoerd gaat over de vraag of de ager (en niet de area) verwijst naar de wereld of de we-
reldwijde kerk. In deze discussie over de betekenis van de ager gebruikt Augustinus de area om 
de donatistische kritiek op de katholieke exegese van de ager te pareren. Zie onder (de area als de 
Bijbelse kroongetuige).
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in het twistgesprek tijdens de Carthaagse rechtszittingen.37 In zijn artikel stelt hij 
zich kritisch op ten opzichte van de weergave van Emeritus’ woorden in de geau-
toriseerde stenografische verslagen (gesta) en in de verslaglegging van Augustinus 
in breuic en c. Don. Al is zijn artikel (inclusief de reactie hierop van Adalbert de 
Vogüé) interessant, Alexander beperkt zich tot zijn kritiek inzake de verslaglegging, 
en gaat voorbij aan de relevantie van de metafoor an sich tijdens de twistgesprekken.38

Tien jaar later publiceert Caroline E. Straw een bijdrage over Augustinus’ exe-
gese van de gelijkenissen van de akker en de dorsvloer.39 Zij signaleert terecht dat 
de genoemde parabels niet alleen van grote betekenis zijn in de donatistische strijd, 
maar ook daarbuiten.40 Toch houdt zij in haar artikel nauwelijks rekening met de 
verschillende contexten waarin de dorsvloer functioneert.41 Wel schept zij een scherp 
contrast tussen Augustinus als theoloog en Augustinus als prediker, in casu zijn 
niet-homiletische en homiletische werken. Volgens haar is Augustinus als theoloog 
de man van het sola gratia, inclusief de leer van de predestinatie, en is Augustinus 
als prediker en pastor de man die genuanceerder denkt. Deze pastorale Augustinus 
doet volgens Straw zoveel recht aan de menselijke verantwoordelijkheid dat zijn 
woorden zelfs pelagiaans kunnen klinken.42 In haar artikel noemt zij enkele voor-

37.  J.S. Alexander, ‘A Note on the Interpretation of the Parable of the Threshing Floor at the Confe-
rence of Carthage of A.D. 411’ in: JThS 24 (1973), p. 512-519.

38.  Volgens Alexander staan de woorden van Emeritus niet volledig in de officiële gesta en geeft Au-
gustinus in zijn eigen weergaven de woorden van zijn opponent Emeritus op tendentieuze wijze 
weer. Zijn artikel heeft een kritische reactie van Adalbert de Vogüé uitgelokt, zie A. de Vogüé, 
‘Bulletin Augustinien pour 1973’ in: REAug 20 (1974), p. 366-368. Zie inzake de relevantie van 
de area tijdens de collatio ook hoofdstuk 2 (de herkomst van de area als metafoor) en hoofdstuk 
3 (de area als de Bijbelse kroongetuige).

39.  C.E. Straw, ‘Augustine as Pastoral Theologian: The Exegesis of the Parables of the Field and 
Threshing Floor’ in: AugStud 14 (1983), p. 129-151.

40.  In dit verband schrijft Straw dat Augustinus de genoemde parabels al gebruikt in 392 AD. Het 
genoemde jaartal roept vragen op. De enige geschriften waarvan geldt dat (a) de dorsvloer hierin 
verschijnt en (b) dat zij in of rond het jaar 392 gedateerd worden (ep. 23 en ps. c. Don.) zijn im-
mers juist van betekenis in de context van de donatistische strijd. Wat betreft de relevantie van de 
metaforen in de vroege jaren van Augustinus had Straw bijvoorbeeld kunnen wijzen op mor. (387 
AD) en de context van de manichese polemiek, maar dat doet zij niet.

41.  Opmerkelijk is dat zij de beeldtaal van koren en kaf op de dorsvloer ook betrekt op de individuele 
gelovige. Zij schrijft: ‘There is wheat and chaff in every man, and man must burn the chaff of the 
old man’, zie Straw, p. 147. Hierbij verwijst zij naar c. litt. Pet. 3,11. Op zich is de gedachte van 
de gelovige als ‘tweemens’ wel bekend bij Augustinus, maar hiervoor maakt hij geen gebruik van 
de metafoor van de dorsvloer. Dat doet hij evenmin in de tekst waarop Straw zich baseert. In c. 
litt. Pet. 3,10-13 gaat het wel over koren en kaf op de dorsvloer, maar dan als metafoor voor de 
permixtio van de kerk, niet van de individuele gelovige.

42.  Cf. o.a. Straw, p. 130-131 en 146. In het begin van haar artikel schrijft zij bijvoorbeeld: ‘But Au-
gustine the theologian is balanced by Augustine the preacher’, zie Straw, p. 130. 
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beelden uit de preken van de kerkvader om aan te tonen dat de dorsvloer daar op 
een niet-deterministische wijze functioneert, en dat de kerkvader ondubbelzinnig 
een paraenetisch beroep doet op de verantwoordelijkheid van de mens. Het ligt in 
de lijn van de verwachting dat Straw de betreffende resultaten zou vergelijken met 
de niet-homiletische teksten waarin de dorsvloer functioneert. Op deze wijze zou 
zij immers het door haar veronderstelde verschil tussen Augustinus als theoloog en 
als prediker kunnen toetsen. Een dergelijke vergelijking wordt door Straw echter 
niet gemaakt. De niet-homiletische werken waarop zij zich baseert, zijn gr. et lib. 
arb. en perseu., twee geschriften van Augustinus die niet alleen van zeer late datum 
zijn, maar waarin bovendien de metaforen waarover zij schrijft niet functioneren. 43 
Daarom blijft de vraag of er werkelijk sprake is van een essentieel verschil tussen 
de homiletische en de niet-homiletische werken. Deze vraag kan alleen worden be-
antwoord wanneer beide categorieën op een systematische wijze met elkaar worden 
vergeleken, iets wat nog niet is gebeurd wat betreft de dorsvloer. Nog afgezien daar-
van moet worden opgemerkt dat Straw evenmin als bijvoorbeeld Borgomeo rekening 
houdt met de chronologie van de homiletische werken waarop zij zich baseert, en 
dat zij geen rekenschap geeft van de bijbehorende problematiek.44

De dissertatie van Suzanne Poque over de symbolische taal in de preken van 
Augustinus doet enigszins denken aan Borgomeo, maar zij richt zich op een bre-
der terrein dan alleen de kerk in de tegenwoordige tijd.45 Poque concentreert zich 
op beelden die het dagelijkse levensritme raken (images du régime diurne). In de 
praktijk betekent dit dat zij veel verschillende metaforen bespreekt, waaronder de 
dorsvloer.46 De opzet van haar onderzoek brengt met zich mee dat zij wel veel in-
formatie biedt, maar geen diepgravende analyse van de afzonderlijke gelijkenissen. 
Inzake de dorsvloer maakt Poque richting Borgomeo het verwijt dat hij deze eenzijdig 
heeft gepresenteerd als een parabel voor de kerk in de tegenwoordige tijd, zonder 
zich te interesseren voor de eschatologische lading ervan.47 Zelf beschrijft zij de 

43.  In aanvulling hierop kan de bovengenoemde verwijzing naar c. litt. Pet. worden genoemd, maar 
deze verwijzing functioneert bij Straw alleen om een extra betekenis van de area te bewijzen die 
hiermee overigens niet bewezen kan worden, zie boven.

44.  Zie onder wat betreft de problematiek van de chronologie van de homiletische werken van Au-
gustinus.

45.  S. Poque, Le langage symbolique dans la prédication d’ Augustin d’ Hippone. Images héroïques, 
Paris 1984.

46.  Cf. Poque, Le langage symbolique 1, p. 151-157. 
47.  Cf. Poque, Le langage symbolique 1, p. 151-152 en Le langage symbolique 2, p. 103 (note 3). In 

de genoemde noot schrijft Poque zelfs: ‘Mais l’ auteur de l’ Église de ce temps … n’ avait pas à s’ 
intéresser au vannage eschatologique, et, de ce fait, il n’ a guère étudié l’ image.’ Het is de vraag 
of Poque hiermee recht doet aan Borgomeo. Van hem kan immers wel worden gezegd dat hij de 
dorsvloer vooral ziet vanuit het perspectief van de tegenwoordige tijd, wat begrijpelijk is gezien 
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dorsvloer vanuit het perspectief van het wannen (uentilatio), waarbij het wannen 
symbool staat voor het laatste oordeel.48 In haar beschrijving maakt zij inzichtelijk 
dat de eschatologische dimensie voor Augustinus onlosmakelijk is verbonden met 
de metafoor van de dorsvloer. Ondertussen is het de vraag of zij niet in de tegen-
overgestelde eenzijdigheid vervalt, vergeleken met Borgomeo. Al vraagt zij terecht 
aandacht voor de eschatologische lading van de dorsvloer, in haar analyse heeft zij 
weinig oog voor de wijze waarop de metafoor functioneert met betrekking tot de 
kerk in de tegenwoordige tijd. Daarbij komt dat zij zich, evenals Borgomeo, beperkt 
tot de homiletische werken van Augustinus. Bovendien blijven ook in haar studie 
essentiële vragen over de chronologie van de preken en een eventuele ontwikkeling 
in het denken van de kerkvader onbesproken.

In 1990 verschijnt het proefschrift van Amy G. Oden over dominante beelden 
voor de kerk in de Enarrationes in Psalmos van Augustinus.49 In haar studie wil 
Oden onder andere aantonen dat de zichtbare gestalte van de kerk wezenlijk is 
voor de ecclesiologie van Augustinus. Volgens haar wordt in veel ecclesiologische 
studies over Augustinus eenzijdig de nadruk gelegd op de onzichtbare kerk.50 Maar 
hiermee doet zij geen recht aan bijvoorbeeld de bovengenoemde dogmenhistorische 
studie van Kelly. Ook gaat zij voorbij aan de woorden die Joseph Ratzinger in zijn 
disssertatie al heeft gewijd aan de betekenis van de zichtbare kerk bij Augustinus.51 
Wel refereert zij aan Willis, Grabowski en Evans. Van hen kan worden gezegd dat 
zij vooral schrijven over de betekenis van de onzichtbare kerk, vooral in de latere 
werken van Augustinus (met name ciu.). Toch vragen zij ook expliciet aandacht voor 
de betekenis van de zichtbare kerk, ofwel de kerk als corpus permixtum. Kortom, het 
verwijt dat zij zich eenzijdig hebben geconcentreerd op de onzichtbare gestalte van 

de focus van zijn studie. Toch benoemt hij de eschatologische lading van de metafoor expliciet, 
zie boven.

48.  Illustratief is zowel dat zij de dorsvloer bespreekt in het hoofdstuk over beelden die scheiding 
uitdrukken (images de discrimination) als dat zij de dorsvloer bespreekt in een paragraaf met het 
opschrift uentilabrum in plaats van area, zie Poque, p. 151.

49.  A.G. Oden, Dominant Images for the Church in Augustine’s ‘Enarrationes in Psalmos’: A Study 
in Augustine’s Ecclesiology, Michigan 1994 (Dissertation University of Oklahoma 1990). Als 
beelden voor de kerk beschrijft zij het lichaam, de bruid, de maagd, de moeder, het wannen, het 
vissen en de pelgrimage, waarbij zij expliciet aandacht vraagt voor vrouwelijke beelden in de 
psalmenpreken.

50.  Cf. Oden, p. 2-7.
51.  Cf. J. Ratzinger, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. Die Dissertation und 

weitere Studien zu Augustinus und zur Theologie der Kirchenväter, Freiburg-Basel-Wien 2011 
(dissertatie 1954). Ratzinger schrijft o.a.: ‘Heute jedoch wissen wir, dass es für Augustin keinen 
Zugang zur ecclesia vera et invisibilis gab als allein über die visibilis ecclesia catholica, zie J. 
Ratzinger, Volk und Haus Gottes, p. 443. Overigens blijft de area in deze ecclesiologische studie 
buiten beeld. 
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de kerk behoeft tenminste nuancering.52 Wat betreft de dorsvloer wijst Oden op de 
betekenis van de beeldspraak voor de kerk in haar huidige en haar eschatologische 
gestalte. Zij benoemt de spanning tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’, en benadrukt de 
eschatologische betekenis van de dorsvloer.53 Veelzeggend is dat zij, evenals Poque, 
niet spreekt over de metafoor van de dorsvloer maar van het wannen, en dat zij de 
beeldspraak vooral betrekt op de toekomstige scheiding van koren en kaf.54 Omdat 
Oden haar onderzoeksveld beperkt tot de Enarrationes blijven vele homiletische en 
alle niet-homiletische werken buiten beeld. Bovendien blijven de vragen inzake de 
chronologie onbesproken.55

Tarsicus J. van Bavel thematiseert in zijn bijdrage over de kerk in AthAg ook de 

52.  Zie boven inzake Willis, Grabowski en Evans. Illustratief is het feit dat Grabowski anderen verwijt 
wat Oden hem verwijt. Volgens Grabowski zijn het de reformatoren die in hun ecclesiologie een-
zijdig aandacht hebben voor de onzichtbare gestalte van de kerk. In dit verband noemt Grabowski 
zelf het aspect van de onzichtbare kerk wel the noblest part van Augustinus’ ecclesiologische 
concept, maar stelt hij tevens dat het zichtbare aspect van de kerk essentieel is voor Augustinus, zie 
Grabowski, p. 175. Overigens doet Grabowski in dit verband geen recht aan de ecclesiologie van 
de reformatoren. Ter illustratie volstaat in dit verband een verwijzing naar een karakteristiek belij-
denisgeschrift uit de vroege Reformatie (1561 AD), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Confessio 
Belgica). Hierin worden twee artikelen gewijd aan de kerk. In artikel 27 wordt de katholieke kerk 
vereenzelvigd met alle ware gelovigen van alle tijden en plaatsen, dus de onzichtbare kerk. Maar 
in artikel 28 gaat het expliciet over de noodzaak om zich te voegen bij de zichtbare kerk en zich te 
onderwerpen aan haar onderwijzing en tucht. Zie bijvoorbeeld J.N. Bakhuizen van den Brink, De 
Nederlandsche Belijdenisgeschriften, Amsterdam 1940, p. 112-117.

53.  Zie inzake de dorsvloer Oden, p. 188-219, vooral p. 203-219; zie ook p. 234-250. Wat betreft het 
‘reeds’ en het ‘nog niet’ schrijft Oden: ‘Therefore, the church lives a tension-filled existence, an 
in-between existence of already and not yet.’ Zie Oden, p. 248.

54.  Oden schrijft bijvoorbeeld: ‘The winnowing/fishing images detail in concrete, descriptive terms 
the final separation of true and false Christians necessitated but unresolved by the body image’, 
zie Oden, p. 191. Overigens valt het op dat Oden de metaforen van de ager en de area niet helder 
onderscheidt. Zij schrijft bijvoorbeeld: ‘The image of wheat and tares separated on the threshing 
floor through the winnowing process is vivid in Augustine’s preaching’, zie Oden, p. 240. Ook 
spreekt zij over ‘the church as the wheat and tares together on the threshingfloor’, zie Oden, p. 
246. Hier vermengt zij twee beelden voor de permixtio (de area volgens Matth. 3,12/Luk. 3,17 en 
de ager volgens Matth. 13,24-30 en 36-43) die bij Augustinus consequent worden onderscheiden.

55.  In haar overzicht vermeldt Oden slechts 15 enarrationes waarin de metafoor van het wannen func-
tioneert. Wat betreft de chronologie concludeert zij op basis van de door haar vermelde enarratio-
nes en de door haar vermelde dateringen dat de metafoor vooral voorkomt in de psalmenpreken na 
410 AD. Maar wie de datering van de niet vermelde vindplaatsen van de area erbij betrekt, kan dat 
moeilijk meer zeggen, nog afgezien van het feit dat veel van de door Oden vermelde dateringen 
onzeker, omstreden of onjuist zijn. Ter illustratie: Voor en. Ps. 30,2,2 en 30,2,3 vermeldt Oden het 
jaar 392, terwijl deze doorgaans worden gedateerd tussen 411 en 415 AD; voor en. Ps. 126 en 128 
vermeldt zij het jaar 412, terwijl deze doorgaans worden gedateerd tussen 12-2-405 en juni 411 
AD. Zie voor de dateringen van Oden p. 278 van haar dissertatie; zie onder voor een overzicht van 
de gangbare dateringen van de genoemde werken.
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gemengde gestalte van de kerk (the mixed church). In een opsomming van meerdere 
vergelijkingen wordt de dorsvloer genoemd, samen met het visnet en het onkruid 
tussen de tarwe.56 Uitvoeriger over de kerk is het artikel van Emilien Lamirande in 
AL.57 Wat betreft de permixtio bevestigt Lamirande het gebruikelijke beeld, namelijk 
dat Augustinus dit concept heeft ontwikkeld in confrontatie met de donatisten. De 
betekenis van de permixtio in de manichese polemiek blijft daarbij buiten beeld.58 
Evenals anderen benoemt Lamirande de eschatologische lading die de ecclesiologi-
sche voorstellingen van Augustinus kunnen hebben, vooral inzake het contrast tussen 
de kerk in haar huidige en haar eschatologische gestalte.59 In een aanvullend artikel 
gaat Lamirande expliciet in op de ecclesiologische beeldtaal bij Augustinus.60 Wat 
betreft de oudtestamentische beelden noemt hij in het voorbijgaan de dorsvloer van 
Gideon, al spreekt hij evenals Specht niet over de dorsvloer maar over de vacht van 
Gideon (la toison de Gédéon).61 Wanneer de nieuwtestamentische gelijkenissen de 
revue passeren, worden de volgende genoemd inzake de gemengde gestalte van de 
kerk: de tweeërlei visvangst, de akker met onkruid en tarwe, de dorsvloer met koren 
en kaf, en de kudde met schapen en bokken. Bij de dorsvloer benoemt Lamirande 
de eschatologische dimensie expliciet: ‘L’ aire représente l’ Église et la séparation 
du froment et de la paille signifie la séparation des bons des mauvais à la fin des 
temps.’62 Toch blijft de specifieke relevantie van de beeldspraak buiten beeld. Ook 
wordt de beeldspraak niet nader uitgediept, laat staan in relatie tot de verschillende 
genres en contexten waarin deze functioneert.

56.  T.J. van Bavel, ‘Church’ in: AthAg (1999), p. 169-176.
57.  E. Lamirande, ‘Ecclesia’ in: AL 2 (1996-2002), p. 687-720; zie ook E. Lamirande, ‘Corpus per-

mixtum’ in: AL 2 (1996-2002), p. 21-22. Zie ook D. Lau, ‘Frumentum’ in: AL 3 (2004-2010), p. 
75-79.

58.  Cf. Lamirande, ‘Ecclesia’, p. 688: ‘Dès avant 400, l’ affrontement avec les donatistes l’ oblige 
à développer un concept d’ Eglise qui tienne compte de la présence des pécheurs, suggérant des 
degrés d’ appartenance et distinguant entre societas sanctorum et communio sacramentorum, mais 
aussi entre l’ ecclesia nunc et l’ ecclesia tunc.’

59.  Cf. Lamirande, ‘Ecclesia’, o.a. p. 699-700 en 716-717.
60.  Cf. E. Lamirande, ‘Ecclesiae figurae’ in: AL 2 (1996-2002), p. 721-732. Lamirande noemt diverse 

mannen en vrouwen uit de Heilige Schrift die bij Augustinus symbool kunnen staan voor de kerk. 
Wat betreft de oudtestamentische beelden noemt hij o.a. de ark van Noach, de berg Sion, de bruid, 
de verzegelde fontein, de lelie tussen de doornen, en de duif.

61.  Bij Augustinus staat niet de vacht maar de dorsvloer symbool voor de kerk, zie hoofdstuk 3 (de 
dorsvloer van Gideon).

62.  Cf. Lamirande, ‘Ecclesia figurae’, p. 728; overigens spreekt Lamirande evenals Poque en Oden 
over de parabool van het wannen (la parabole du vannage) wanneer hij de parabool van de dors-
vloer bedoelt.
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In AH (2007) schrijft Pamela Bright over de ecclesiologie van Augustinus.63 Vol-
gens haar doet de permixtio van de kerk in het ecclesiologische denken van de kerk-
vader geen afbreuk aan de heiligheid van de kerk, omdat de kerk bij hem functioneert 
als een plaats van vergeving, bekering en geestelijke groei. Verder wijst zij op de 
eschatologische dimensie van zijn ecclesiologie. Daarbij geeft zij alleen aandacht 
aan de metafoor van de akker (ager), niet aan de dorsvloer (area).64 De tegenwoor-
dige gemengde en de toekomstige gezuiverde gestalte van de kerk worden in A 
Companion to Augustinus benoemd door Alexander Evers. Maar ook in zijn artikel 
over de kerkvisie van Augustinus wordt de metafoor van de area niet besproken.65 
Hetzelfde kan worden gezegd van de ecclesiologische studie van Bram van de Beek. 
Hij merkt wel op dat de permixtio van de kerk bij Augustinus Bijbels gezien sterke 
papieren heeft. Maar hij beperkt zich tot de Schriftverwijzing naar de metafoor van 
het onkruid tussen de tarwe, en laat de dorsvloer onbesproken.66

De dorsvloer heeft niet alleen een ecclesiologische, maar ook een eschatologische 
lading. Daarom volgt, in aanvulling op het bovenstaande, een beknopte historiografie 
van de meest relevante literatuur over de eschatologie bij de kerkvader. 

In 1933 verschijnt de studie van Hans Eger.67 Het is zijn bedoeling om een sys-
tematisch totaaloverzicht van de eschatologie van Augustinus te presenteren. Nog 
afgezien van de vraag of dat mogelijk is, brengt de gebruikte werkwijze met zich 
mee dat er weinig oog is voor de ontwikkeling in het denken van Augustinus en voor 
de verschillende contexten waarin zijn woorden functioneren. In het hoofdstuk over 
het laatste oordeel wordt de beeldspraak van de dorsvloer met de wan wel genoemd, 
maar niet uitgewerkt. Hier vraagt de studie van Eger om verder onderzoek.68 Een 
jaar later publiceert Ernst Lewalter een uitvoerig artikel over de eschatologie bij 
Augustinus. Hij verdedigt zijn visie dat er bij Augustinus geen sprake is van een 
endgeschichtliche maar van een geschichtstranszendente eschatologie. Volgens 
hem is het essentieel voor de kerkvader dat de meest beslissende gebeurtenissen 
voor de mens niet in een eschatologische toekomst, maar in het heden plaatshebben. 

63.  P. Bright, ‘Ekklesiologie und Sakramentenlehre’ in: AH (2007), p. 506-518.
64.  Zie P. Bright, ‘Ekklesiologie und Sakramentenlehre’, met name p. 512-516.
65.  A. Evers, ‘Augustine on the Church (Against the Donatists)’ in: M. Vessey (ed.), A Companion tot 

Augustine, Malden-Oxford 2015, p. 375-385.
66.  Cf. A. van de Beek, Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige Geest. 

Spreken over God 2.2., Zoetermeer 2012, p. 150-156. In zijn studie geeft Van de Beek veel aan-
dacht aan de Vroege Kerk. Daarbij kiest hij er expliciet voor om de theologie van de eerste drie 
eeuwen als de basis van zijn boek te nemen, zie Van de Beek, p. 11. Als gevolg hiervan krijgt de 
ecclesiologie van Augustinus relatief weinig aandacht. 

67.  H. Eger, Die Eschatologie Augustins, Greifswald 1933.
68.  Cf. Eger, p. 51-59, met name p. 52.
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Ondertussen concentreert Lewalter zich op ciu., waardoor de rest van Augustinus’ 
werken grotendeels buiten beschouwing blijft.69

In 1967 begint Bernhard Lohse zijn artikel in VigChr met de opmerking: ‘Bis heute 
fehlt es an einer befriedigenden Gesamtdarstellung über Augustins Eschatologie.’ 
Meteen daaropvolgend schrijft hij echter: ‘Die folgenden Ausführungen beabsich-
tigen nicht eine solche Darstellung zu geben.’ Zijn publicatie beperkt zich tot een 
interpretatie van ciu. 20,9, waarbij het hem gaat om de eschatologische betekenis 
van de begrippen ecclesia, ciuitas Dei, regnum Christi en regnum caelorum, dus 
niet specifiek het laatste gericht.70 In zijn dogmenhistorische studie Early Christian 
Doctrines vraagt John Norman Davidson Kelly uitdrukkelijk aandacht voor de es-
chatologie in de Vroege Kerk. Hij doet dit in een later toegevoegde ‘epilogue’ waarin 
hij een hoofdstuk wijdt aan de christelijke hoop.71 In dit verband wordt de visie van 
Augustinus op het laatste oordeel summier besproken. Kelly beperkt zich tot enkele 
algemene opmerkingen, bijvoorbeeld dat het oordeel door Christus wordt uitgevoerd, 
en dat alle mensen aan zijn oordeel onderworpen zullen zijn. Verder schrijft hij dat 
Augustinus, ondanks zijn neiging tot allegoriseren, doorgaans de letterlijke betekenis 
van de beeldrijke taal van de Schrift over het laatste oordeel accepteert.72

Recenter is het handboek patristische eschatologie van Brian E. Daley.73 Het boek 
is bedoeld als een overzicht van de christelijke toekomstverwachting vanaf de eerste 
eeuw tot in de vroege middeleeuwen. Wanneer Daley Augustinus bespreekt, schetst 
hij de eigen betekenis van de eschatologische verwachting bij de kerkvader, overigens 
zonder expliciet in discussie te gaan met auteurs van eerdere publicaties hierover. Het 
handboek van Daley is betekenisvol wat betreft het weidse perspectief, maar is niet 
bedoeld als diepteboring door middel van het analyseren van afzonderlijke metaforen. 
Nog afgezien van het feit dat Daley nauwelijks rekening houdt met de verschillende 
contexten waarin Augustinus’ woorden functioneren, wordt de beeldspraak van de 

69.  E. Lewalter, ‘Eschatologie und Weltgeschichte in der Gedankenwelt Augustins’ in: ZKG 53 
(1934), p. 1-51.

70.  B. Lohse, ‘Zur Eschatologie des älteren Augustin (De Civ. Dei 20,9)’ in: VigChr 21 (1967), p. 
221-240.

71.  J.N.D. Kelly, ‘The Christian Hope’ in: J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, New York 1978 
(vijfde herziene uitgave), p. 457-489. Het voorwoord van Kelly bij de eerste druk is gedateerd in 
1958 en het voorwoord bij de vijfde druk waarin de aanvulling is opgenomen in 1976. Mogelijk 
heeft Kelly kennis genomen van de opmerking van Lohse in het genoemde artikel in VigChr. Zelf 
schrijft hij over zijn latere toevoeging over de eschatologie: ‘I have also thought it desirable, in 
order to fill a gap to which several scholars drew my attention, to insert an entirely new final chap-
ter.’ Zie Kelly, ‘Preface to the Fifth Edition’, p. V.

72.  Cf. Kelly, p. 479-485, met name p. 481-482.
73.  B.E. Daley, The Hope of the Early Church: a Handbook of Patristic Eschatology, Peabody 2003 

(eerste druk Cambridge 1991).
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dorsvloer door hem niet besproken.74 In AH (2007) bespreekt Hermann Häring de 
eschatologische inzichten van Augustinus.75 Kort stipt hij de belangrijkste zaken aan, 
waarbij hij wil aantonen dat de voleinding bij Augustinus niet alleen een zaak is 
van de toekomst, maar ook van het hier en nu.76 Häring baseert zich vooral op conf. 
en ciu., waardoor ook bij hem de rest van het omvangrijke oeuvre van de kerkva-
der buiten beschouwing blijft. Overigens ontbreekt in dit handboek een bruikbaar 
overzicht van relevante secundaire literatuur inzake de eschatologie bij Augustinus.

Vermeldenswaard zijn verder de overzichten in RGG, TRE en EEChurch, waarin 
Augustinus’ eschatologische inzichten summier worden besproken en waarin de 
dogmenhistorische betekenis hiervan wordt aangeduid.77 In aanvulling hierop biedt 
AthAg bijdragen zoals ‘Eschatology’ waarin enkele algemene hoofdlijnen worden 
geschetst, en ‘Last Judgment’, een artikel dat overigens weinig meer biedt dan enkele 
opmerkingen over de vraag wanneer de oordeelsdag wordt verwacht.78 In AL geeft 
Robert Dodaro een overzicht van de betekenis van het laatste oordeel (iudicium ul-
timum) bij Augustinus, inclusief een uitgebreid literatuuroverzicht. Dodaro baseert 
zich overigens vooral op de eschatologische hoofdstukken in ciu. en gaat niet in op 
de specifieke metaforen zoals de dorsvloer.79

74.  Inzake Augustinus zie Daley, p. 131-150.
75.  H. Häring, ‘Eschatologie’ in: AH (2007), p. 540-547.
76.  Häring spreekt in dit verband over een verinnerlichte Eschatologie die volgens hem het kenmerk 

heeft van een mystieke ervaring. Daarbij interpreteert hij de mystieke ervaring van Augustinus in 
Ostia (cf. conf. 9,23-25) als hermeneutische sleutel voor de Vergegenwärtigung des zukünftigen 
Heils, zie Häring, p. 542-543. Het is de vraag of deze mystieke karakterisering van het ‘reeds’ 
recht doet aan Augustinus, en of deze Vergegenwärtigung recht doet aan zijn eschatologische 
verwachting.

77.  G. Sauter, ‘Eschatologie IV. Dogmengeschichtlich’ in: RGG 2 (1999), p. 1561-1567, met name p. 
1563; K. Stock, ‘Gericht Gottes V. Dogmatisch’ in: RGG 3 (2000), p. 736-738. Grondiger en uit-
voeriger zijn de artikelen in TRE: G. May, ‘Eschatologie V. Alte Kirche’ in: TRE 10 (1982), p. 299-
305, met name p. 303-304; H. Merkel, ‘Gericht Gottes IV. Alte Kirche bis Reformationszeit’ in: 
TRE 12 (1984), 483-492. Merkel schrijft overigens dat het paraenetische motief in relatie tot het 
laatste oordeel bij Augustinus slechts in de marge aanwezig zou zijn, zie H. Merkel, p. 487. Deze 
conclusie baseert hij op enkele passages van Augustinus die vooral afkomstig zijn uit ciu. Wanneer 
men rekening houdt met het verdere oeuvre, waaronder de homiletische werken, kan men deze 
conclusie moeilijk volhouden, zoals in het voorliggende onderzoek zal worden aangetoond (zie 
vooral hoofdstuk 6). Zie inzake de eschatologie bij Augustinus ook G. Filoramo, ‘Eschatology’ in: 
EEChurch (1992), p. 284-286; id., ‘Judgment’ in: EEChurch (1992), p. 457.

78.  M.J. Scanlon, ‘Eschatology’ in: AthAg (1999), p. 316-318; R.W. Mathisen, ‘Judgment, Last’ in: 
AthAg (1999), p. 476-478; zie ook J.B. Russell, ‘Heaven, Paradise’ en ‘Hell, Damnation’ in: AthAg 
(1999), p. 419-423.

79.  R. Dodaro, ‘Iudicium ultimum’ in: AL 3 (2004-2010), p. 804-810. Zie ook K.K. Raikas, ‘Iudicium’ 
in: AL 3 (2004-2010), p. 802-803. Zie ook bijvoorbeeld J. Hoek, Hoop op God. Eschatologische 
verwachting, Zoetermeer 2004 en A. van de Beek, God doet recht. Eschatologie als christologie. 
Spreken over God 2.1., Zoetermeer 2008. Hoek en Van de Beek geven wel aandacht aan de Vroege 
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Het bovenstaande overzicht maakt duidelijk dat de dorsvloer in verschillende studies 
wordt genoemd als metafoor voor de kerk als corpus permixtum in de donatistische 
polemiek. Daarbij hebben de onderzoekers doorgaans meer aandacht voor andere 
metaforen voor de permixtio, vooral de akker met onkruid en tarwe en de twee steden. 
Alleen Borgomeo vermeldt dat de dorsvloer in de preken relatief vaak voorkomt als 
metafoor voor de kerk. Al hebben velen de eschatologische betekenis van de dorsvloer 
niet opgemerkt, toch hebben enkele onderzoekers uitdrukkelijk aandacht gevraagd 
voor de betekenis van het eschatologische wannen. Daarbij komt het onderscheid 
tussen de kerk in haar huidige gemengde gestalte en haar toekomstige zuivere gestalte 
in beeld. Dat de dorsvloer ook op andere wijzen kan functioneren als metafoor voor 
verschillende heilshistorische bedelingen is tot nog toe nauwelijks opgemerkt. In dit 
verband wordt bijvoorbeeld de dorsvloer van Gideon wel enkele malen genoemd, 
maar blijft de specifieke betekenis onbeschreven.

Wat betreft het onderzoeksveld is gebleken dat er nog geen onderzoek is verricht 
naar de betekenis van de dorsvloer in zowel de homiletische als de niet-homile-
tische werken van Augustinus, laat staan naar de verschillende contexten waarin 
de metafoor betekenis krijgt.80 In aanvulling hierop maakt het literatuuroverzicht 
duidelijk dat er tot nog toe nauwelijks rekening is gehouden met de problematiek 
van de datering van de preken en de gevolgen hiervan voor het onderzoek naar een 
ontwikkelingsgang van Augustinus.81 Wat betreft de specifiek eschatologische lite-
ratuur valt allereerst op dat er relatief weinig is gepubliceerd over de eschatologie 
bij de kerkvader, en daarnaast dat veel van het bestaande onderzoek eenzijdig is 
gebaseerd op met name ciu. 

Kortom, hoewel het belang van de metafoor van de dorsvloer in eerdere studies 
wel is opgemerkt, ontbreekt het tot nog toe aan een grondig onderzoek naar de 
betekenis van de dorsvloer bij Augustinus, waarbij rekening wordt gehouden met 
heel zijn oeuvre, met de chronologie, en met de verschillende contexten waarin de 
beeldspraak functioneert.

Kerk, maar de eschatologische voorstellingen van Augustinus komen slechts terloops ter sprake, 
en de eschatologische betekenis van de area blijft buiten beeld.

80.  In zijn overzicht van het Augustinusonderzoek wijst Drobner er al op dat het onderzoek zich 
vooral concentreert op conf. en ciu., in mindere mate op de preken en brieven, en dat de overige 
werken vaak buiten beeld blijven. Hij pleit daarom voor nieuw onderzoek waarin ook de preken en 
de relatief onbekende geschriften van Augustinus worden betrokken. Zie H.R. Drobner, ‘Studying 
Augustine: An Overview of Recent Research’, in: R. Dodaro and G. Lawless (ed.), Augustine and 
his Critics. Essays in Honour of Gerald Bonner, London and New York 2000, p. 18-34, met name 
p. 19-20.

81.  Zie onder inzake de problematiek van de chronologie van de preken.
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1.3 Hermeneutische en methodische verantwoording

Het voorliggende onderzoek heeft als doel om door middel van tekstanalyse te ach-
terhalen welke betekenis de area in de werken van Augustinus heeft als metafoor 
voor de kerk in het licht van het eschatologische oordeel. Bij dit onderzoek worden 
alle beschikbare primaire bronnen van de kerkvader betrokken waarin de dorsvloer 
aanwijsbaar is.

In zijn artikel over de hermeneutiek van Dilthey en Deblaere wijst Paul van Geest 
op het belang van het nauwkeurig lezen van de primaire teksten, met aandacht voor 
de context waarin deze staan. Daarbij vraagt hij in het bijzonder aandacht voor het 
bestuderen van de teksten in de chronologische volgorde. Immers, alleen zo kan 
men constanten, ontwikkelingen en zwaartepunten in het denken van een schrijver, 
in casu Augustinus, op het spoor komen.82

Om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat in de ogen van de kerkvader be-
langrijk is en welke ontwikkelingen hierin traceerbaar zijn, worden de teksten in dit 
onderzoek zo consequent mogelijk in volgorde van tijd geanalyseerd. Een compli-
cerende factor hierbij is de datering van de werken. Dit probleem betreft met name 
de homiletische teksten. Een groot deel van de sermones ad populum is nog niet 
gedateerd, bovendien is de datering van veel van het homiletische tekstmateriaal 
onzeker of betwist. In de praktijk blijkt het moeilijk, zo niet onmogelijk om alle 
relevante homiletische werken chronologisch te ordenen, en dus ook om op grond 
daarvan verifieerbare uitspraken over ontwikkeling bij de kerkvader te doen.83

82.  P.J.J. van Geest, ‘Omnis scriptura legi debet eo spiritu quo facta est … On the Hermeneutics of 
Wilhelm Dilthey and Albert Deblaere’, in: R. Faesen (ed.), Albert Deblaere, S.J. (1916-1994). 
Essays on Mystical Literature – Essais sur la littérature mystique – Saggi sulla letteratura mistica, 
Louvain 2004, p. 427-442. Zie ook P.J.J. van Geest, The Incomprehensibility of God. Augustine 
as a Negative Theologian, Leuven-Paris-Walpole 2011, met name p. 18. In AH noemt Drecoll als 
kenmerkend voor het nieuwere onderzoek van Augustinus dat er methodisch aandacht is gekomen 
voor de constanten en ontwikkelingen in zijn denken en voor de historische context ervan. Zie 
V.H. Drecoll, ‘Zum Stand der Augustinforschung’, in: AH (2007), p. 13-18, met name p. 17.

83.  Cf. o.a. A. Kunzelmann, ‘Die Chronologie der Sermones des hl. Augustinus’, in: Miscellanea 
Agostiniana II, Roma 1931, p. 417-520; O. Perler, Les voyages de saint Augustin, Paris 1969. Later  
presenteert Verbraken een overzicht van alle bekende dateringen van de Sermones ad populum, 
zie P.-P. Verbraken, Études critiques sur les sermons authentiques de saint Augustin, Steenbrugis 
et Hagae Comitis 1976. Later volgt een aanvulling hierop: P.-P. Verbraken, ‘Mise à jour du Fichier 
signalétique des Sermons de saint Augustin’, in: M. van Uytfanghe et R. Demeulenaere (éd.), 
Aevum inter Utrumque. Mélanges offerts à Gabriel Sanders, Steenbrugis et The Hague 1991, p. 
483-490. Het overzicht van Verbraken maakt al inzichtelijk dat de datering van de sermones niet 
eenvoudig is. Bovendien worden vele van deze dateringen betwist door o.a. Dolbeau en Hombert 
die beiden baanbrekend onderzoek op dit terrein hebben verricht. Zie o.a. F. Dolbeau, Augustin d’ 
Hippone. Vingt-six sermons au peuple d’ Afrique. Retrouvés à Mayence, édités et commentés par 
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De gemakkelijkste weg zou zijn om de preken buiten beschouwing te laten en 
het onderzoek te beperken tot de niet-homiletische teksten waarvoor het probleem 
van de chronologie veel minder speelt. Toch zijn er meerdere redenen om de ho-
miletische teksten wel bij het onderzoek te betrekken. Een voor de hand liggende 
reden is dat er meer homiletische dan niet-homiletische teksten zijn waarin de area 
als metafoor functioneert. De preken zijn dus tenminste kwantitatief relevant. Een 
andere reden is meer kwalitatief. Gedurende heel zijn ambtelijke loopbaan blijft 
Augustinus zijn taak als prediker voor het gewone volk beschouwen als zijn pri-
maire roeping, ondanks zijn kwaliteiten als retor, filosoof, autobiograaf, exegeet, 
polemicus en kerkpoliticus.84 Van iemand die zoveel belang hecht aan zijn verant-
woordelijkheid als prediker, mag worden verwacht dat zijn preken weergeven wat 
zwaar weegt voor hem. Het homiletische tekstmateriaal is dus van belang om op het 

Francois Dolbeau, Paris 1996; id., ‘Seminator verborum. Réflexions d’ un éditeur de sermons d’ 
Augustin’, in: G. Madec (éd.), Augustin prédicateur (395-411). Actes du Colloque International 
de Chantilly (5-7 septembre 1996), Paris 1998, p. 95-111; P.-M. Hombert, Nouvelles recherches de 
chronologie Augustinienne, Paris 2000. De dateringsproblematiek is opnieuw aan de orde gesteld 
door H.R. Drobner. Volgens Drobner hebben veel van de bestaande dateringen hoogstens de status 
van een mogelijke, maar niet bewezen veronderstelling. Hij pleit voor een ingrijpende revisie van 
de bestaande dateringen, waarbij volgens hem helder onderscheid gemaakt moet worden tussen 
bewezen feiten en mogelijke hypothesen. In dit verband merkt hij op: ‘This will certainly require 
an immense effort, but since very few of the dates we rely on may be able to be confirmed by such 
an analysis, we might be surprised to learn how little we really know about the chronology of St. 
Augustine’s sermons and how strongly this simple fact will affect many opinions about him which 
we hitherto took for granted.’ Zie hierover H.R. Drobner, ‘The Chronology of St. Augustine’s 
Sermones ad populum’ in: AugStud 31 (2000), p. 211-218, met name p. 218. Zie ook H.R. Drob-
ner, ‘The Chronology of St. Augustine’s Sermones ad populum II: Sermons 5 to 8’ in: AugStud 34 
(2003), p. 49-66; id., ‘The Chronology of Augustine’s Sermones ad populum III: On Christmas 
Day’ in: AugStud 35 (2004), p. 43-53. Naderhand erkent Dolbeau dat er schoon schip gemaakt 
moet worden inzake de datering van de sermones. Toch is hij van mening dat Drobner te ver gaat 
in zijn radicale kritiek, omdat Drobner zich alleen wil baseren op onmiskenbare historische refe-
renties in de teksten, terwijl hij alle stilistische en/of filologische argumenten, evenals argumenten 
gebaseerd op de tekstoverlevering uitsluit. Zie F. Dolbeau, ‘Les Sermons Augustiniens de May-
ence: bilan des travaux et mise à jour bibliographique (1996-2005)’ in: F. Dolbeau, Augustin et la 
prédication en Afrique. Recherches sur divers sermons authentiques, apocryphes ou anonymes, 
Paris 2005, p. 587-606, met name p. 594-596. Zie over de dateringsproblematiek ook A. Dupont, 
Gratia in Augustine’s Sermones ad Populum during the Pelagian Controversy. Do Different Con-
texts Furnish Different Insights? Leiden-Boston 2013, p. 24-35.

84.  Illustratief voor het primaat van de prediking voor Augustinus is de wijze waarop hij volgens eigen 
zeggen heeft gereageerd op de pelagiaanse haeresis. Toen hij zich genoodzaakt zag om hierop te 
reageren, dacht hij niet in eerste instantie aan het schrijven van een brief of van zijn eerste anti-pe-
lagiaanse geschrift, maar aan de preekstoel, cf. retr. 2,33 Uenit etiam necessitas quae me cogeret 
aduersus nouam Pelagianam heresim scribere, contra quam prius, cum opus erat, non scriptis sed 
sermonibus et conlocutionibus agebamus, ut quisque nostrum poterat aut debebat.
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spoor te komen wat de kerkvader relevant vindt voor de kerk.85 Een derde reden is 
dat mogelijk een antwoord wordt gevonden op de interessante vraag of er werkelijk 
verschil aanwijsbaar is tussen de niet-homiletische en de homiletische teksten, zoals 
bijvoorbeeld Straw veronderstelt. Om een eventueel verschil te kunnen traceren, is 
het noodzakelijk dat beide tekstcategorieën bij het onderzoek worden betrokken. In 
het voorliggende onderzoek is de methodische keuze gemaakt om het uitgangspunt 
te nemen in de chronologisch geordende niet-homiletische werken. De betreffende 
resultaten worden vervolgens gerelateerd aan de relevante homiletische teksten. 
Deze vergelijking richt zich op de inhoudelijke thematiek. Hiervoor is een betrouw-
bare datering van de betreffende preken geen absolute vereiste, al kan wel rekening 
worden gehouden met eventuele onomstreden dateringen. Op deze wijze kan zowel 
recht worden gedaan aan de chronologie alsook aan het homiletische tekstcorpus. 
Bovendien kunnen de dateerbare werken informatie opleveren die bruikbaar is voor 
de datering van homiletische teksten.

Bij de uitvoering van het onderzoek is de volgende werkwijze gehanteerd. Eerst 
zijn alle relevante niet-homiletische bronnen chronologisch geordend. Vervolgens is 
van iedere tekstpassage waarin de area voorkomt een uitgebreide analyse gemaakt, 
waarbij is gelet op de onmiddellijke context en de plaats hiervan in het grotere geheel 
van het betreffende geschrift. Daarna zijn de homiletische teksten geanalyseerd, 
waarbij voor zover mogelijk rekening is gehouden met de chronologische ordening. 
Op deze wijze is heel het onderzoeksveld in kaart gebracht. Op basis van alle afzon-
derlijke analyses is een indeling gemaakt die zowel recht wil doen aan de veelheid 
van de gegevens als aan de eigen aard van de metafoor.

In het onderzoek wordt rekening gehouden met de verschillende contexten waarin 
de dorsvloer bij Augustinus functioneert. Concreet gaat het daarbij om de context 
van de manichese, de donatistische en de pelagiaanse polemiek en om de context 

85.  Zie over Augustinus als prediker o.a. Pontet, L’ Exégèse de saint Augustin prédicateur; Van der 
Meer, Augustinus de zielzorger, met name p. 350-417; C. Mohrmann, Sint Augustinus. Preken voor 
het volk handelende over de Heilige Schrift en het eigen van den tijd, Utrecht-Brussel 1948, met 
name p. xiii-lxxii (inleiding); A.D.R. Polman, Het Woord Gods bij Augustinus, Kampen 1955, met 
name p. 125-184; A. Sizoo, Augustinus. Leven en werken, Kampen 1957, met name p. 93-97 en 
184-218; A.-M. la Bonnardière, ‘Augustin, ministre de la parole de Dieu’ in: A.-M. la Bonnardière, 
Saint Augustin et la Bible, Paris 1986, p. 51-59; J. van Oort, ‘Augustinus Verbi Divini Minister’ 
in: J. van Oort, Augustinus. Facetten van leven en werk, Kampen 1989, p. 66-91; E. Mühlenberg, 
‘Augustins Predigen’ in: E. Mühlenberg en J. van Oort (ed.), Predigt in der Alten Kirche, Kok 
1994, p. 9-24; C. Schäublin, ‘Zum paganen Umfeld der christlichen Predigt’ in: E. Mühlenberg 
en J. van Oort (ed.), Predigt in der Alten Kirche, Kok 1994, p. 25-49; G. Madec (éd.), Augustin 
Prédicateur (395-411). Actes du Colloque International de Chantilly (5-7 september 1996), Paris 
1998; G. Lawless, ‘Preaching’ in: AthAg (1999), p. 675-677; G. Partoens, ‘Augustin als Prediker’ 
in: AH (2007), p. 242-247; F. Dolbeau, ‘Praedicatio’ in: AL 4 (2012-2019), p. 846-865.
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van de eigen kerk. Bepalend daarbij is niet alleen de aard van een bepaald geschrift, 
maar vooral de wijze waarop de dorsvloer hierin functioneert. Een geschrift als 
uera rel. wordt bijvoorbeeld niet gerekend onder de anti-donatistische geschriften. 
Toch kan de wijze waarop de dorsvloer hierin functioneert deels worden gerekend 
tot de donatistische polemiek, en indien van toepassing ook worden besproken in 
dat kader. Wat betreft de verschillende genres wordt in de hoofdstukindeling alleen 
gedifferentieerd op basis van wel of niet homiletisch. In aanvulling hierop wordt in 
de lopende tekst verder rekening gehouden met de veelsoortigheid van de teksten 
die in het voorliggende onderzoek worden besproken.

Het raamwerk van de hoofdstukindeling is als volgt. Na het eerste inleidende 
hoofdstuk volgt hoofdstuk 2 over diverse ante dicenda wat betreft de dorsvloer 
bij Augustinus. Hoofdstuk 3 handelt over de area als metafoor voor verschillende 
heilshistorische bedelingen van de kerk. Concreet betreft het vooral het onderscheid 
tussen de oud- en nieuwtestamentische periode, de betekenis van de dorsvloer van 
Gideon en de dorsvloer als metafoor in een chiliastisch kader. Hoofdstuk 4 thema-
tiseert de area als metafoor voor de permixtio van de kerk in de tijd die voorafgaat 
aan het laatste oordeel. De dorsvloer is immers de plaats waar zowel koren als kaf 
bijeen worden gebracht. Al is het de bedoeling van de dorsvloer dat beide worden 
gescheiden, koren en kaf blijven vermengd zolang het dorsen duurt. Dit ‘nog niet’ 
van de definitieve scheiding komt in beeld wanneer de dorsvloer functioneert als 
metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk. Toch betekent deze permixtio niet 
dat er geen onderscheid zou zijn. Koren en kaf zijn immers wezenlijk onderschei-
den van elkaar, ook voordat beide worden gescheiden. Daarom gaat hoofdstuk 5 
over het ‘reeds’ van het laatste oordeel. Daarbij komt eerst het onderscheid binnen 
en buiten de kerk in beeld, en daarna het onderscheid tussen koren en kaf binnen 
de kerk. Gezien vanuit de beeldspraak van de dorsvloer betreft het ‘reeds’ van de 
toekomstige scheiding een definitieve stand van zaken. Kaf kan in de agrarische 
praktijk immers niet veranderen in koren, en het omgekeerde kan evenmin. Het is 
daarom een intrigerende vraag of, en zo ja, in hoeverre er bij Augustinus sprake is 
van een determinisme dat verlammend werkt voor de paraenese, zoals bijvoorbeeld 
wordt gesuggereerd door Helmut Merkel in TRE.86 Deze vragen komen aan de orde 
in hoofdstuk 6 over de voorlopigheid van het ‘reeds’. Hoofdstuk 7 gaat in op de 
toekomstige scheiding van koren en kaf tijdens het wannen, ofwel de dorsvloer als 
metafoor voor het laatste oordeel. Hier staat dus de eschatologische lading van de 
dorsvloer centraal. Ten slotte volgt een overzicht van de belangrijkste resultaten van 
het onderzoek in de slotconclusies van hoofdstuk 8.

86.  Cf. Merkel, ‘Gericht Gottes’, p. 487-488. 
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Over de gekozen opbouw van de dissertatie kan worden opgemerkt dat het voor-
deel van de heldere structuur als nadeel heeft dat dezelfde teksten in verschillende 
hoofdstukken terugkomen. Om onnodige herhalingen zoveel mogelijk te voorkomen, 
zal waar mogelijk worden verwezen naar hetgeen eerder over de betreffende teksten 
is geschreven. 

1.4 Onderzoeksveld

1.4.1 Inleidend
Het onderzoeksveld betreft de werken van Augustinus waarin de dorsvloer func-
tioneert. In het onderstaande overzicht worden eerst de niet-homiletische teksten 
genoemd, zoveel mogelijk in chronologische volgorde. Vervolgens worden de ho-
miletische werken vermeld. Omdat het niet mogelijk is het homiletische materiaal 
op betrouwbare wijze chronologisch te ordenen, is hier de gebruikelijke numerieke 
ordening gehanteerd, met vermelding van de bekendste gegevens inzake de chro-
nologie.87 Uitgangspunt voor het onderzoek zijn de teksten waarin de dorsvloer 
expliciet wordt genoemd. Deze teksten zijn opgespoord door middel van een zoek-
opdracht met het lemma area in CAG. Deze zoekopdracht heeft 320 vindplaatsen 
opgeleverd, verspreid over 41 niet-homiletische en 75 homiletische geschriften. In 
aanvulling hierop is gezocht naar relevante teksten waarin de area niet expliciet 
wordt genoemd. Daarbij zijn zoekopdrachten uitgevoerd met de volgende lemmata: 
uentilare (wannen), uentilatio (het wannen), uentilabrum (wan), uentilator (degene 
die want), triturare (dorsen), trituratio (het dorsen), tritura (het dorsen), tribula (in-
strument waarmee men dorst), triturator (degene die dorst) en palea (kaf). Wanneer 
de passages waarin de area impliciet functioneert worden meegerekend, beslaat 
het onderzoeksveld 50 niet-homiletische teksten, 45 enarrationes in Psalmos, 10 
Johannes-tractaten en 47 sermones ad populum, dus in totaal 50 niet-homiletische 
en 102 homiletische werken.88

87.  Zie boven inzake de problematiek van de chronologie van de homiletische werken van Augusti-
nus.

88.  In het onderstaande overzicht worden de relevante werken waarin de area niet expliciet wordt 
genoemd aangeduid met een asterisk (*).
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1.4.2 Niet-homiletische werken89

Werken Datering
De moribus ecclesiae catholicae et de moribus  
manicheorum libri duo90  387-389
De uera religione liber unus91 390
*Quaestiones XVI in Matthaeum92 ?
Epistula 2393 392

89.  In zijn chronologische overzicht in AH neemt Drecoll het uitgangspunt in de volgorde die Au-
gustinus zelf heeft aangebracht in retr., al gaat hij er niet van uit dat deze volgorde tot in detail 
nauwkeurig is. Volgens hem heeft de kerkvader bij zijn eigen indeling het uitgangspunt genomen 
in de begindatum, niet in de publicatiedatum van de afzonderlijke werken. Ook bij de hier gepre-
senteerde chronologische ordening is zoveel mogelijk de volgorde van retr. aangehouden, tenzij 
er expliciet vermelde redenen zijn om hiervan af te wijken. Zie voor Drecoll’s chronologische 
overzicht: V.H. Drecoll, ‘Zur Chronologie der Werke’ in: AH (2007), p. 250-261.

90.  Zie inzake mor. o.a. retr. 1,7,1-6; B. Roland-Gosselin, ‘Preface’, ‘Introduction’ en ‘Notes complé-
mentaires’ in: BA 1 (1949), p. 119-135 en 513-523; J.K. Coyle, ‘Moribus ecclesiae Catholicae et 
de moribus Manicheorum, De’ in: AthAg (1999), p. 571; E. Rutzenhöfer, Augustinus. De moribus 
ecclesiae catholicae et de moribus manichaeorum – Die Lebensführung der Katholischen Kirche 
und die Lebensführung der Manichäer, Paderborn-München-Wien, 2004; R. Teske, ‘The Catholic 
Way of Life and the Manichean Way of Life (De moribus ecclesiae cathohlicae et de moribus 
manichaeorum)’ in: Works(NY) 1,19 (2006), p. 15-103; G. Wurst, ‘Augustins Auseinandersetzun-
gen mit den Manichäern’ in: AH (2007), p. 168-171; Drecoll, AH (2007), p. 254; E. Houtsma, M. 
Nota-Renders en H. van Reisen, Aurelius Augustinus. God zoeken met de zinnen? De leefwijze van 
de kerk en de leefwijze van de manicheeërs [De moribus ecclesiae et de moribus manichaeorum], 
Budel 2008; J.K. Coyle, ‘Moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manicheorum (De –)’ in: AL 
4 (2012-2019), p. 82-88. Volgens Coyle heeft Augustinus de eerste hand aan mor. gelegd in 387-
88, maar heeft hij de redactie niet voltooid voor 389.

91.  Zie inzake uera rel. o.a. Possidius, Vita Augustini 3,1; retr. 1,10-13; J. Pegon, ‘Introduction’ 
en ‘Notes complémentaires’ in: BA 8 (1951), p. 11-21 en 465-499; F. van Fleteren, ‘Vera reli-
gione, De’ in: AthAg (1999), p. 864-865; G. Wurst, ‘Augustins Auseinandersetzungen mit den 
Manichäern’ in: AH (2007), p. 168-171; M. Fiedrowicz, ‘True Religion (De vera religione) in: 
Works(NY) 1,8 ((2005), p. 13-104; T. Fuhrer, ‘De vera religione (Über die wahre Religion)’ in: AH 
(2007), p. 272-275; Drecoll in: AH (2007), p. 254; J. Lössl, Augustinus. De vera religione – die 
wahre Religion, Paderborn-München-Wien 2007.

92.  Zie inzake qu. Mt. o.a. A.D. Fitzgerald, ‘Quaestiones XVI in Matthaeum’ in: AthAg (1999), p. 692; 
Drecoll, AH (2007), p. 260; B. Ramsay, ‘Seventeen Questions on Matthew (Quaestiones evange-
liorum)’ in: Works(NY) 1,15-16 (2014), p. 427-447. In retr. wordt qu. Mt. niet genoemd. Volgens 
Fitzgerald is de authenticiteit van qu. Mt. betwist door de Mauristen, maar verdedigd door G. 
Morin. Volgens Fitzgerald en Drecoll is de datering onbekend, al noemt Fitzgerald een onzekere 
datering tussen 400 en 411. Omdat de passage inzake de dorsvloer opmerkelijke overeenkomst 
vertoont met mor. wordt de tekst in dit overzicht geplaatst aan het begin van de ambtelijke werk-
zaamheden van Augustinus. 

93.  Zie inzake ep. 23 o.a. R. Teske, ‘Letter 23’ in: Works(NY) 2,1 ( 2001), p. 63-68; J. Divjak, ‘Epis-
tulae’ in: AL 2 (1996-2002), p. 893-1057, met name p. 950-951 en 1027-1028; P. Bright, ‘Antido-
natistische Werke’ in: AH (2007), p. 316-322, met name p. 316-317. Inzake de datering volstaat
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Psalmus contra partem Donati94 393-394
Expositio epistulae ad Galatas liber unus95 394-395
De diuersis quaestionibus octoginta tribus liber unus96 388-395
*Epistula 4397 396
De agone christiano liber unus98 396-397
Epistula 4799 voor aug. 399
Epistula 53100 400
Confessionum libri tredecim101 eind 397-401

Divjak met de opmerking dat ep. 23 voor 395 gedateerd moet worden; volgens Bright is ep. 23 
eerder dan ps. c. Don. geschreven: in 392.

 94.  Zie inzake ps. c. Don. o.a. retr. 1,20; Y.M.-J. Congar, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ 
in: BA 28 (1963), p. 139-148 en 711-718; M.A. Tilley, ‘Psalmus contra partem Donati’ in: AthAg 
(1999), p. 688; V. Hunink, Aurelius Augustinus. Psalm tegen de donatisten [Psalmus contra par-
tem Donati], Budel 2005; P. Bright, ‘Antidonatistische Werke’ in: AH (2007), p. 316-322, met 
name p. 317; Drecoll in: AH (2007), p. 255; M. Tilley en B. Ramsey, ‘Psalm against the Party of 
Donatus (Psalmus contra partem Donati)’ in: Works(NY) 1,21 (2019), p. 13-46.

 95.  Zie inzake exp. Gal. o.a. retr. 1,24,1-2; T.G. Ring, ‘Expositio epistulae ad Galatas’ in: AL 2 
(1996-2002), p. 1199-1207; E. Plumer, Augustine’s Commentary on Galatians. Introduction, 
Text, Translation and Notes, Oxford-New York 2003; id., ‘Expositio epistulae ad Galatas’ in: 
AthAg (1999), p. 345; P. Fredriksen, ‘Die frühe Paulusauslegung’ in: AH (2007), p. 279-294, met 
name p. 286-287; Drecoll in: AH (2007), p. 255.

 96.  Zie inzake diu. qu. o.a. retr. 1,26; G. Bardy en R.P. Beckaert, ‘Introduction’ en ‘Notes complé-
mentaires’ in: BA 10 (1952), p. 11-50 en 697-747; A. Mutzenbecher, ‘Diuersis quaestionibus 
octoginta tribus (De -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 508-516; E. Plumer, ‘Diversis quaestionibus oc-
toginta tribus, De’ in: AthAg (1999), p. 276-277; Drecoll in: AH (2007), p. 255; B. Ramsey, ‘Mis-
cellany of Eighty-Three Questions (De diversis quastionibus octoginta tribus)’ in: Works(NY), 
1,12 (2008), p. 13-157. In retr. wordt diu. qu. vermeld na exp. Gal., maar het betreft een ver-
zamelbundel van 83 antwoorden op diverse vragen die in de loop van de periode 388-395 aan 
Augustinus zijn gesteld.

 97.  Zie inzake ep. 43 o.a. R. Teske, ‘Letter 43’ in: Works(NY) 2,1 ( 2001), p. 156-172; J. Divjak, 
‘Epistulae’, p. 953-954 en 1029-1030.

 98.  Zie inzake agon. o.a. retr. 2,3; B. Roland-Gosselin, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ 
in: BA 1 (1949), p. 371-381 en 524-525; A. Zumkeller, ‘Agone christiano (De-)’ in: AL 1 (1986-
1994), p. 221-227; N.J. Torchia, ‘Agone Christiano, De’ in: AthAg (1999), p. 15-16; J. van Neer, 
A. Tigchelaar en I. Wisse, Aurelius Augustinus. De strijd van een christen (De agone christiano), 
Budel 2006; Drecoll in: AH (2007), p. 255.

 99.  Zie inzake ep. 47 o.a. R. Teske, ‘Letter 47’ in: Works(NY) 2,1 ( 2001), p.187-191; J. Divjak, 
‘Epistulae’, p. 954 en 1029-1030.

100.  Zie inzake ep. 53 o.a. R. Teske, ‘Letter 53’ in: Works(NY) 2,1 ( 2001), p. 204-208; J. Divjak, 
‘Epistulae’, p. 956 en 1029-1030.

101.  Zie inzake conf. o.a. retr. 2,6,1-2; A. Sizoo, Augustinus’ Confessiones. Latijnsche tekst met ver-
taling, Delft 1948; A. Solignac, E. Tréhorel en G. Bouissou, ‘Introduction’ en ‘Notes complé-
mentaires’ in: BA 13 (1962, nouvelle édition augmentée 1992), p. 7-270 en 645-703; id. BA 14 
(1962, nouvelle édition augmentée 1992), p. 527-634; E. Feldmann, ‘Confessiones’ in: AL 1 
(1986-1994), p. 1134-1193; G. Wijdeveld, Aurelius Augustinus. Belijdenissen, Amsterdam-Leu-
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Contra Faustum manicheum libri triginta tres102 400-404
Contra Secundinum manicheum liber unus103 400-404
Adnotationes in Iob liber unus104 rond 400
De cathecizandis rudibus liber unus105 400-405
De consensu euangelistarum libri quattor106 400-405
Contra epistulam Parmeniani libri tres107 400-404

ven 1997; F. van Fleteren, ‘Confessiones’ in: AthAg (1999), p. 227-232; P. Fredriksen, ‘Die Con-
fessiones (Bekenntnisse)’ in: AH (2007), p. 294-309; Drecoll in: AH (2007), p. 255. W. Sleddens, 
Aurelius Augustinus. Belijdenissen [Confessiones], Eindhoven-Utrecht 2017. In het overzicht 
van Drecoll wordt conf. gedateerd rond 400; Feldmann en Van Fleteren noemen eind 397 als 
terminus post quem en 401 als terminus ante quem.

102.  Zie inzake c. Faust. o.a. retr. 2,7,1-3; F. Decret, ‘Faustum Manicheum (Contra -)’ in: AL 2 (1996-
2002), p. 1244-1252; J.K. Coyle, ‘Faustum Manicheum, Contra’ in: AthAg (1999), p. 355-356; 
R. Teske, ‘Answer to Faustus, a Manichean (Contra Faustum Manichaeum)’ in: Works(NY) 1,20 
(2007); G. Wurst, ‘Antimanichäische Werke’ in: AH (2007), p. 309-316, met name p. 312-316; 
Drecoll in: AH (2007), p. 255. Volgens Decret moet c. Faust in ieder geval gedateerd worden 
tussen conf. en ep. 82.

103.  Zie inzake c. Sec. o.a. retr. 2,10; R. Jolivet en M. Jourjon, ‘Introduction’ et ‘Notes complémen-
taires’ in: BA 17 (1961), p. 529-537 en 761-789; J.K. Coyle, ‘Secundinum Manicheum, Contra’ 
in: AthAg (1999), p. 759-760; R. Teske, ‘Answer to Secundinus, a Manichean (Contra Secundi-
num Manichaeum)’ in: Works(NY) 1,19 (2006), p. 347-400; G. Wurst, ‘Augustins Auseinander-
setzung mit den Manichäern’ in: AH (2007), p. 168-171; Drecoll in: AH (2007), p. 256; M. 
Kudella, ‘Epistula Secundini. Der Brief des Secundinus’ en ‘Augustinus. Contra Secundinum. 
Gegen Secundinus. Einleitung, revidierter lateinischer Text, Übersetzung und Kommentierung’ 
in: J. Brachtendorf en V.H. Drecoll (Hrsg.), Augustinus. Opera. Werke Band 22, Paderborn-Mün-
chen-Wien 2010, p. 161-365. Drecoll noemt wat betreft de datering: rond 400; Coyle opteert op 
grond van de volgorde van retr. (na c. Fel.) voor een enigszins latere datering, kort na 404.

104.  Zie inzake adn. Iob o.a. retr. 2,13; W. Geerlings, ‘Adnotationes in Iob’ in: AL 1 (1986-1994), p. 
100-104; K.B. Steinhauser, ‘Adnotationes in Iob’ in: AthAg (1999), p. 8; Drecoll in: AH (2007), p. 
256; J.T. Lienhard, ‘Notes on Job (Annotationes in Iob)’ in: Works(NY) 1,14 (2016), p. 615-734.

105.  Zie inzake cat. rud. o.a. retr. 2,14; G. Madec, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ in: BA 
11,1 (1949, nouvelle édition 1991), p. 9-42 en 233-267; C. Mayer, ‘Cathecizandis rudibus (De -)’ 
in: AL 1 (1986-1994), p. 794-805; B. Ramsey, ‘Catechizandis rudibus, De’ in: AthAg (1999), p. 
144-145; Drecoll in: AH (2007), p. 256; V. Hunink en H. van Reisen, Aurelius Augustinus. Goed 
onderwijs. Christendom voor beginners [De catechizandis rudibus], Budel 2008. Drecoll noemt 
als datering: rond 400, conform eerdere dateringen van cat. rud.; volgens Mayer kan een enigs-
zins latere datering niet uitgesloten worden; hij noemt 400-405, zie Mayer, p. 795-796.

106.  Zie inzake cons. eu. o.a. retr. 2,16; H. Merkel, ‘Consensu euangelistarum (De -)’ in: AL 1 (1986-
1994), p. 1228-1236; A.D. Fitzgerald, ‘Consensu evangelistarum, De’ in: AthAg (1999), p. 232-
233; R. Dodaro, ‘Auseinandersetzung met dem Heidentum’ in: AH (2007), p. 203-208, met name 
p. 206; Drecoll in: AH (2007), p. 256; K. Paffenroth, ‘Agreement among the Evangelists (De 
consensu evangelistarum)’ in: Works(NY) 1,15-16 (2014), p. 131-348. Drecoll noemt als date-
ring: rond 400; Merkel noemt ook 404-405 als mogelijke datering.

107.  Zie inzake c. ep. Parm. o.a. retr. 2,17; Y.M.-J. Congar, ‘Introduction’ en ‘Notes complémen-
taires’ in: BA 28 (1963), p. 193-207 en 718-746; M.A. Tilley, ‘Epistulam Parmeniani, Contra’ 
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De baptismo libri septem108 400-405
De opere monachorum liber unus109 rond 400
De Genesi ad litteram libri duodecim110 401-416
Contra litteras Petiliani libri tres111 400-404
Ad catholicos fratres liber unus112 401-402

in: AthAg (1999), p. 312; S. Lancel, ‘Epistulam Parmeniani (Contra -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 
1078-1084; P. Bright, ‘Augustin im Donatistischen Streit’ in: AH (2007), p. 171-178, met name p. 
173; Drecoll in: AH (2007), p. 256; M. Tilley en B. Ramsey, ‘Answer to the Letter of Parmenian 
(Contra epistulam Parmeniani)’ in: Works(NY) 1,21 (2019), p. 265-380.

108.  Zie inzake bapt. o.a. retr. 2,18; G. Bavaud, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ in: BA 29 
(1964), p. 9-51 en 579-627; A. Schindler, ‘Baptismo (De -)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 573-582; 
M.A. Tilley, ‘Baptismo, De (On Baptism)’ in: AthAg (1999), p. 91-92; H.-J. Sieben, Augustinus. 
De baptismo – über die Taufe, Paderborn-Wien-Zürich 2006; P. Bright, ‘Antidonatistische Wer-
ke’ in: AH (2007), p. 316-322, met name p. 317; Drecoll in: AH (2007) p. 256; M. Tilley en B. 
Ramsey, ‘Baptism (De baptismo) in: Works(NY) 1,21 (2019), p. 381-604.

109.  Zie inzake op. mon. o.a. retr. 2,21; J. Saint-Martin, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ in: 
BA 3 (1939), p. 393-399 en 538-543; G. Lawless, ‘Opere monachorum, De’ in: AthAg (1999), p. 
596; L. Baas, P. van Geest en V. Hunink, Aurelius Augustinus. Het werk van monniken [De opera 
monachorum], Zoetermeer 2002; R. Dodaro, ’Augustin als Asket und Mönch’ in: AH (2007), 
p. 232-237; Drecoll in: AH (2007), p. 256; A.E.J. Grote, ‘Opere monachorum (De -)’ in: AL 4 
(2012-2019), p. 310-317. Drecoll noemt als datering het begin van het eerste decennium na 400, 
volgens Grote is het kort voor of rond 400.

110.  Zie inzake Gen. litt. o.a. retr. 2,24,1-2; P. Agaësse et A. Solignac, ‘Introduction générale’ en 
‘Notes complémentaires’ in: BA 48 (1972), p. 9-81 en 573-717 (inzake Gen. litt. 1-7); R.J. Teske, 
‘Genesi ad litteram liber, De’ in: AthAg (1999), p. 376-377; id., ‘Genesi ad litteram (De -)’ in: AL 3 
(2004-2010), p. 113-126; E. Hill, ‘The Literal Meaning of Genesis’ in: Works(NY) 1,13 (2002), p. 
153-506; D. Weber, ‘Die Genesisauslegungen’ in: AH (2007), p. 275-279, met name p. 277-278; 
Drecoll in: AH (2007), p. 257. Volgens Teske is Augustinus met Gn. litt. begonnen in 401-402 en 
heeft hij het werk afgerond voor 417; boek 1-9 worden door hem gedateerd tussen 401 en 410, 
boek 10-12 tussen 412 en 416. De passage met de area is te vinden in het eerste boek. Uit retr. 
2,25 kan worden opgemaakt dat Augustinus eerder met Gn. litt. dan met c. litt. Pet. is begonnen.

111.  Zie inzake c. litt. Pet. o.a. retr. 2,25; B. Quinot, ‘Introduction’ en ‘Notes complementaires’ in: 
BA 30 (1967), p. 7-128 en 747-812; M.A. Tilley, ‘Litteras Petiliani, Contra’ in: AthAg (1999), p. 
504-505; R. Dodaro, ‘Litteras Petiliani (Contra -)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 1030-1035; P. Bright, 
‘Antidonatistische Werke’ in: AH (2007), p. 316-322; Drecoll in: AH (2007), p. 257; M. Tilley 
en B. Ramsey, ‘Answer tot he Writings of Petilian (Contra litteras Petiliani)’ in: Works(NY) 1,21 
(2019), p. 47-264. Drecoll vermeldt als datering 400-404, Quinot, Tilley en Dodaro geven een 
nauwkeurigere datering: boek 1 in het begin van 400, boek 2 in 401 en boek 3 in 403.

112.  Zie inzake cath. fr. o.a. Y.M.-J. Congar, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ in: BA 28 
(1963), p. 485-501 en 746-749; M. Moreau, ‘Catholicos fratres (Ad-)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 
808-815; M.A. Tilley, ‘Catholicos fratres, Ad; or De unitate ecclesiae’ in: AthAg (1999), p. 150-
151; Drecoll in: AH (2007), p. 250-261, met name p. 260. In retr. wordt cath. fr. niet vermeld, 
mogelijk omdat Augustinus het geschrift zelf aanduidt als epistula (cf. cath. fr. 1 en 48). Omdat 
Augustinus in cath. fr. 1 refereert aan een reeds gevoerde polemiek met Petilianus, wordt het 
gedateerd in de periode waarin boek 2 van c. litt. Pet. is geschreven.

Koren en kaf boek.indb   39 13-01-20   09:13



40

1 – InleIdIng

*Epistula 76113 403
Epistula 73114 404
Ad Cresconium grammaticum partis Donati libri quattor115 405-406
*Epistula 87116 406-411
Epistula 93117 407-408
Epistula 98118 408-414119

Epistula 105120 409
Epistula 108121 410
De unico baptismo contra Petilianum ad Constantinum liber unus122 410-411
*Epistula 129123 411

113.  Zie inzake ep. 76 o.a. R. Teske, ‘Letter 76’ in: Works(NY) 2,1 ( 2001), p. 297-300; J. Divjak, 
‘Epistulae’, p. 961 en 1029-1030.

114.  Zie inzake ep. 73 o.a. R. Teske, ‘Letter 73’ in: Works(NY) 2,1 ( 2001), p. 272-278; J. Divjak, 
‘Epistulae’, p. 929-937 en 1029-1030.

115.  Zie inzake Cresc. o.a. retr. 2,26; A.C. de Veer, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ in: BA 
31 (1968), p. 7-67 en 741-830; M.A. Tilley, ‘Cresconium grammaticum partis Donati, Contra’ 
in: AthAg (1999), p. 255-256; M. Moreau, ‘Cresconium grammaticum partis Donati (Ad -)’ en 
‘Cresconius grammaticus’ in: AL 2 (1996-2002), p. 131-139; Drecoll in: AH (2007), p. 257; H.-J. 
Sieben, Augustinus ad Cresconium – An Cresconius, Paderborn 2014.

116.  Zie inzake ep. 87 o.a. R. Teske, ‘Letter 87’ in: Works(NY) 2,1 ( 2001), p. 344-350; J. Divjak, 
‘Epistulae’, p. 963 en 1029-1030; in zijn korte bespreking van ep. 87 vermeldt Divjak als da-
tering: ‘zwischen 406 und 411’, zie p. 963; in het grote overzicht op p. 1029-1030 staat echter 
404-411 als datering vermeld.

117.  Zie inzake ep. 93 o.a. R. Teske, ‘Letter 93’ in: Works(NY) 2,1 ( 2001), p. 376-408; J. Divjak, 
‘Epistulae’, p. 965 en 1029-1030.

118.  Zie inzake ep. 98 o.a. R. Teske, ‘Letter 98’ in: Works(NY) 2,1 ( 2001), p. 426-432; J. Divjak, 
‘Epistulae’, p. 966 en 1029-1030; Divjak geeft geen datering omdat deze volgens hem onzeker 
is; volgens hem is de geadresseerde, bisschop Bonifatius, niet met zekerheid geïdentificeerd, zie 
Divjak p. 966. Teske gaat er vanuit dat het Bonifatius van Cataqua in Numidië betreft; hij opteert 
voor eind 408, mogelijk pas in 413, zie Teske p. 426. R.B. Eno noemt als datering 408/414, zie 
AthAg (1999), p. 301. 

119.  Gezien de wijze waarop de area in deze brief functioneert, kan de brief worden gedateerd aan 
het begin van de pelagiaanse strijd, zie hoofdstuk 4. De datering kan dus worden gepreciseerd: 
411-414 AD.

120.  Zie inzake ep. 105 o.a. J. Divjak, ‘Epistulae’, p. 968 en 1029-1030; R. Teske, ‘Letter 105’ in: 
Works(NY) 2,2 (2003), p. 54-64.

121.  Zie inzake ep. 108 o.a. J. Divjak, ‘Epistulae’, p. 969 en 1031-1032; R. Teske, ‘Letter 108’ in: 
Works(NY) 2,2 (2003), p. 67-82.

122.  Zie inzake un. bapt. o.a. retr. 2,34; A.C. de Veer, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ in: 
BA 31 (1968), p. 645-661 en 830-853; M.A. Tilley, ‘Unico baptismo contra Petilianum, De’ in: 
AthAg (1999), p. 858-859. 

123.  Zie inzake ep. 129 o.a. J. Divjak, ‘Epistulae’ p. 973 en 1031-1032; R. Teske, ‘Letter 129’ in: 
Works(NY) 2,2 (2003), p.178-182. Divjak preciseert de datering als volgt: ‘zwischen dem 20.5 
und dem 1.6.411’, zie Divjak, p. 973.
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Breuiculus conlationis cum donatistis libri tres124 eind 411
Contra donatistas liber unus (=ad donatistas post collationem)125 411-412
Epistula 142126 na 411
Epistula 208127 na 411
*De peccatorum meritis et remissione et de baptismo paruulorum 
ad Marcellinum libri tres128 411-412
De fide et operibus liber unus129 413
Epistula 177130 416
De gestis Pelagii liber unus131 1e helft 417

124.  Zie inzake breuic. o.a. retr. 2,39; E. Lamirande, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ in: 
BA 32 (1965), p. 9-79 en 687-734; S. Lancel, ‘Breuiculus conlationis cum Donatistis’ in: AL 1 
(1986-1994), p. 681-684; M.A. Tilley, ‘Breviculus conlationis cum Donatistis (A Summary of 
the Meeting with the Donatists)’ in: AthAg (1999), p. 112-113; Drecoll in: AH (2007), p. 258; C. 
Weidmann (ed.), Collatio Carthaginensis anni 411, Berlin-Boston 2018, p. 259-307. Overigens 
worden breuic. en c. Don. in retr. vermeld na f. et op.

125.  Zie inzake c. Don. o.a. retr. 2,40; E. Lamirande, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ in: 
BA 32 (1965), p. 79-90 en 735-739; M.A. Tilley, ‘Donatistas post conlationem, Contra’ in: AthAg 
(1999), p. 281; S. Lancel, ‘Donatistas (Contra -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 639-644; Drecoll in: 
AH (2007), p. 258; Weidmann, Collatio Carthaginensis anni 411, p. 309-374. Lancel geeft de 
meest nauwkeurige datering: of het einde van 411 AD of de eerste weken van 412, zie Lancel, p. 
639-640. Overigens worden breuic. en c. Don. in retr. vermeld na f. et op.

126.  Zie inzake ep. 142 o.a. J. Divjak, ‘Epistulae’, p. 977 en 1031-1032; R. Teske, ‘Letter 142’ in: 
Works(NY) 2,2 (2003), p. 298-300.

127.  Zie inzake ep. 208 o.a. J. Divjak, ‘Epistulae’, p. 993 en 1033-1034; R. Teske, ‘Letter 208’ in: 
Works(NY) 2,3 (2004), p. 389-392.

128.  Zie inzake pecc. mer. o.a. retr. 2,33; R.J. Teske, ‘The Punishment and Forgiveness of Sins and 
the Baptism of Little Ones’ in: Works(NY) 1,23 (1997), p. 17-137; G. Bonner, ‘Peccatorum me-
ritis et remissione peccatorum et de baptismo paruulorum, De’ in: AthAg (1999), p. 632-633; B. 
Delaroche, ‘Peccatorum meritis et remissione et de baptismo paruulorum (De-) in: AL 4 (2012-
2019), p. 574-581; Delaroche preciseert de datering als volgt: ‘entre novembre 411 et mars 412’; 
I. Wisse en R. Debaene, Aurelius Augustinus. Vier antipelagiaanse geschriften, Zoetermeer 2014, 
p. 47-200; zie hierin ook P.J.J. van Geest, ‘Bepaald en toch ondoorgrondelijk. Bij wijze van voor-
woord’, p. 7-10; A. Dupont en M. Lamberigts, ‘De geschiedenis van het pelagianisme en van zijn 
recente studie. Bij wijze van inleiding’, p. 11-43.

129.  Zie inzake f. et op. o.a. retr. 2,38; J. Pegon et G. Madec, ‘Avant propos’ en ‘Notes complémentai-
res’ in: BA 8 (1951), p. 345-353 en 503-509; C.J. Perl, Aurelius Augustinus. Drie Bücher über den 
Glauben, Paderborn 1968, p. XI-XXV en 87-192; V.H. Drecoll, ‘Fide et operibus (De-)’ in: AL 2 
(1996-2002), p. 1305-1311; M. Fiedrowicz, ‘Faith and Work (De fide et operibus)’ in: Works(NY) 
1,8 (2005), p. 219-261; F.G. Clancy, ‘Fide et operibus, De’ in: AthAg (1999), p. 359-360; Drecoll 
in: AH (2007), p. 258.

130.  Zie inzake ep. 177 o.a. J. Divjak, ‘Epistulae’, p. 983-984 en 1033-1034; R. Teske, ‘Letter 177’ 
in: Works(NY) 2,3 (2004), p. 141-150.

131.  Zie inzake gest. Pel. o.a. retr. 2,47; G. de Plinval en J. de la Tullaye, ‘Introduction’ en ‘Notes com-
plémentaires’ in: BA 21 (1966), p. 417-429 en 627-637; R.J. Teske, ‘The Deeds of Pelagius’ in: 
Works(NY) 1,23 (1997), p. 317-381; G. Bonner, ‘Gestis Pelagii, De’ in: AthAg (1999), p. 382-383; 
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Epistula 185 (=De correctione donatistarum liber unus)132 416-417
De gratia Christi et de peccato originali libri duo133 zomer 418
Quaestionum libri septem134 419
*Contra aduersarium legis et prophetarum libri duo135 419-421
Contra Gaudentium donatistarum episcopum libri duo136 418-419
*De doctrina christiana libri quattor137 396-428
De ciuitate Dei libri uiginti duo138 412-426

A. Kessler, ‘Gestis Pelagii (De-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 158-167; Drecoll in: AH (2007), p. 258. 
132.  In retr. 2,48 wordt ep. 185 aangeduid als Liber de correctione donatistarum. Zie inzake ep. 185 

o.a. J. Divjak, ‘Epistulae’ in: AL 2 (1996-2002), p. 986-987 en 1033-1034; R. Teske, ‘Letter 185’ 
in: Works(NY) 2,3 (2004), p. 178-206; P. van Geest en V. Hunink, Met zachte hand. Augustinus 
over dwang in kerk en maatschappij [epistula 185], Budel 2012.

133.  Zie inzake gr. et pecc. or. o.a. retr. 2,50; J. Plagnieux et F.J. Thonnard, ‘Introduction’ en ‘Notes 
complémentaires’ in: BA 22 (1975), p. 9-51 en 671-756; R.J. Teske, ‘The Grace of Chris tand 
Original Sin’ in: Works(NY) 1,23 (1997), p. 383-463; G. Bonner, ‘Gratia Christi et de peccato 
originali, De’ in: AthAg (1999), p. 399-400; P.-M. Hombert, ‘Gratia Christi et de peccato originali 
(De-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 242-253; Drecoll in: AH (2007), p. 258.

134.  Zie inzake qu. o.a. retr. 2,55,1-3; A.D. Fitzgerald, ‘Quaestiones in Heptateuchum’ in: AthAg 
(1999), p. 692-693; Drecoll in: AH (2007), p. 259. Fitzegerald noemt als datering: 419; Drecoll 
schrijft: ca. 419/421. In retr. wordt qu. eerder vermeld dan c. Gaud.

135.  Zie inzake c. adu. leg. o.a. retr. 2,58; T. Raveaux, ‘Aduersarium legis et prophetarum (Contra - )’ 
in: AL 1 (1986-1994), p. 107-112; R.J. Teske, ‘Adversarium legis et prophetarum, Contra’ in: 
AthAg (1999), p. 11-12; Drecoll in: AH (2007), p. 259.

136.  Zie inzake c. Gaud. o.a. retr. 2,59; E. Lamirande, ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ in: 
BA 32 (1965), p. 489-505 en 743-753; M.A. Tilley, ‘Gaudentium, Contra’ in: AthAg (1999), p. 
375-376; S. Lancel, ‘Gaudentium Donatistarum episcopum (Contra-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 
90-95; Drecoll in: AH (2007), p. 259. Volgens Drecoll is boek 1 na 20 september 418 geschreven 
en boek 2 in de herfst van 419; Lancel dateert de redactie van het uiteindelijke boek tussen het 
voorjaar en de herfst van 419.

137.  Zie inzake doctr. chr. o.a. retr. 2,4; J.J. O’Donnell, ‘Doctrina Christiana, De’ in: AthAg (1999), p. 
278-280; J. den Boeft en I. Sluiter, Aurelius Augustinus. Wat betekent de Bijbel? Christelijke scho-
ling in tekstbegrip en presentatie [De doctrina christiana], Amsterdam 1999; K. Pollmann, ‘Doc-
trina christiana (De -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 551-575; Drecoll in: AH (2007), p. 255;. Volgens 
Drecoll zijn boek 1,1-3,35 te dateren kort na Augustinus’ wijding tot bisschop en boek 3,36-4,64 
gelijktijdig met retr., dus in de periode 424-428, zie Drecoll p. 251 en 255. Gezien de volgorde 
in retr. zou doctr. chr. gedateerd moeten worden na agon., maar omdat de relevante passage in-
zake de area te vinden is in het latere deel, is hiervan afgeweken in dit chronologische overzicht.

138.  Zie inzake ciu. o.a. retr. 2,43,1-2; G. Bardy, ‘Introduction génerale’ in: BA 33 (1959), p. 7-163 en 
767-834; id. ‘Introduction’ en ‘Notes complémentaires’ in: BA 34 (1959), p. 9-39 en 563-636; id. 
BA 35 (1959), p. 9-25 en 469-545; id. BA 36 (1960), p. 9-29 en 691-775; id. BA 37 (1960), p. 9-33 
en 721-859; G. Wijdeveld, Aurelius Augustinus. De stad van God, Amsterdam 2002 (eerste druk 
1983); G.J.P. O’Daly, ‘Ciuitate Dei (De-)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 969-1010; id., Augustine’s 
City of God. A Reader’s Guide, Oxford 1999; E.L. Fortin, ‘Civitate Dei, De’ in: AthAg (1999), 
p. 196-202; Drecoll in: AH (2007), p. 258; J. van Oort, ‘De civitate Dei (Über die Gottesstadt)’ 
in: AH (2007), p. 347-363. Augustinus begint met zijn grande opus in 412; boek 1-3 verschijnen 
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*Contra Iulianum libri sex139 421-423
Contra Iulianum opus imperfectum140 428-430

1.4.3 Homiletische werken
Enarrationes in Psalmos141

Enarratio Datering en lokalisering
En. Ps. 6 394-395142

En. Ps. 8 394-395143

En. Ps. 9 394-395144

*En. Ps. 10 394-395145

En. Ps. 21,2  405-411 in Hippo Regius, woensdag voor Pasen (Fiedro-
wicz).

in 413-414, boek 4-5 in 415, boek 6-10 in 417, boek 11-14 in 418-419, boek 15-17 in 419-420, 
boek 18 in 425 en boek 19-22 in 426, zie O’Daly, AL, p. 970-976. Strikt geredeneerd vanuit de 
volgorde in retr. zou ciu. in deze chronologische lijst geplaatst moeten worden voorafgaand aan 
gest. Pel. (en/of ep. 177). De reden waarom hiervan is afgeweken, ligt in het feit dat de relevante 
hoofdstukken wat betreft de area te vinden zijn in de latere delen van ciu.

139.  Zie inzake c. Iul. o.a. retr. 2,62; R.J. Teske, ‘Answer to Julian’ in: Works(NY) 1,24 (1998), p. 221-
536; G. Bonner, ‘Julianum, Contra’ in: AthAg (1999), p. 480; Drecoll in: AH (2007), p. 259; M. 
Zelzer, ‘Iulianum (Contra -)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 812-824.

140.  Zie inzake c. Iul. imp. o.a. R.J. Teske, ‘Unfinished Work in Answer to Julian’ in: Works(NY) 
1,25 (1999); G. Bonner, ‘Julianum opus imperfectum, Contra’ in: AthAg (1999), p. 480-481; M. 
Zelzer, ‘Iulianum opus imperfectum (Contra-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 824-835; Drecoll in: AH 
(2007), p. 260.

141.  De collectie Enarrationes in psalmos bestaat uit preken, homiletische voordrachten en 
vers-voor-vers-verklaringen die gezamenlijk heel het oudtestamentische boek van de Psalmen 
bestrijken. Van de vroege tot de late jaren waarin Augustinus als tractator scripturarum dient, 
houdt hij zich bezig met de psalmenprediking. Helaas is de datering van de afzonderlijke enar-
rationes problematischer dan van de niet-homiletische werken. Deels is de datering onbekend, 
deels zijn de voorgestelde dateringen onzeker of omstreden, zie hiervoor o.a. M. Fiedrowicz, 
‘Enarrationes in Psalmos’ in: AL 2 (1996-2002), p. 804-858, met name p. 805-810. In zijn uit-
voerige artikel geeft Fiedrowicz een overzicht van de stand van zaken inzake het onderzoek naar 
de chronologie van de enarrationes, waarmee hij inzichtelijk maakt (a) welke data volgens hem 
zeker zijn, (b) op grond waarvan, en (c) welke verdere lokaliseringen en dateringen er door wie 
zijn gegeven. In aanvulling op het overzicht van Fiedrowicz wordt verwezen naar de uitgaven 
van BA voor zover deze naderhand zijn verschenen. Zie inzake de enarrationes verder o.a. M. 
Fiedrowicz en M. Boulding in: Works(NY) 3,15-20 (2000-2004).

142.  En. Ps. 1-32 (met uitzondering van de extra preken die naderhand over eenzelfde psalm zijn ge-
houden, zoals en. Ps. 21,2) worden doorgaans gedateerd in de jaren waarin Augustinus presbyter 
is, dus 394-395 AD, zie Fiedrowicz, p. 806-807; zie ook BA 57A (2009), BA 57B (2009), BA 58A 
(2011), BA 58B (2014).

143.  Cf. Fiedrowicz, p. 806-807.
144.  Cf. Fiedrowicz, p. 806-807.
145.  Cf. Fiedrowicz, p. 806-807.
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  Verdere dateringen: Goede Vrijdag rond 397 (Monceaux); 
25 maart 395 in Hippo (Zarb); 412-415, mogelijk de week 
voor Pasen in 415 (Rondet).146 

  Volgens Dideberg moet ep. Io. tr. gedateerd worden in 
407; in dat geval zou deze Enarratio gedateerd kunnen 
worden op de woensdag voor Pasen in 407.147 

*En. Ps. 24 394-395148

En. Ps. 25,2  Mei 411 in Carthago (Zarb); 400-411 in Hippo (Rondet); 
rond de conlatio Carthaginiensis van 1-8 juni 411 (La 
Bonnardière).149

En. Ps. 30,2,2 Buiten Hippo, kort na 29 juni (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: 1 juli 411 in Carthago (Zarb); 412-415 

in Carthago (Rondet); 413 in Carthago (Perler/Maier); 
niet later dan 411 (Berrouard); begin juli 412 op de locatie 
van het concilie van 412, mogelijk in Cirta/Constantina 
(Hombert).150

En. Ps. 30,2,3 Zie en. Ps. 30,2,2.151

En. Ps. 34,1  In Thagaste tijdens een bijeenkomst van bisschoppen 
(Fiedrowicz).

  Verdere dateringen: zomer 414 (Zarb); winter 412/413 
(Rondet); later: 408/409 in Carthago (Rondet); zomer 414 
(415?) in Thagaste (Perler/Maier); 414/415 (Hombert)152; 
waarschijnlijk 406-407 (Bouton-Touboulic).153

En. Ps. 34,2  Een dag later gehouden dan en. Ps. 34,1, zie boven (Fie-
drowicz).154

146.  Deze Enarratio wordt (samen met en. Ps. 95; en. Ps. 119-133; Io. eu. tr. 1-12) ingedeeld in een 
prekenserie die wordt gelokaliseerd in Hippo Regius (op grond van het opschrift bij en. Ps. 95); 
terminus post quem: wetgeving tegen de donatisten d.d. 12 februari 405 (op grond van Io. eu. tr. 
6,25); terminus ante quem: conlatio Carthaginiensis in juni 411 (op grond van en. Ps. 124,10; Io. 
eu. tr. 9,13; ep. Io. tr. 3,7). Inzake en. Ps. 21,2 vermeldt Fiedrowicz bovendien: ‘Mittwoch der 
Karwoche, vor ep. Io. tr.’; zie verder Fiedrowicz, p. 825-26.

147.  Cf. D. Dideberg, ‘Epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem (In-)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 
1064-1070, met name p. 1065. Overigens noemt Dideberg het jaar 415 als achterhaalde datering 
van ep. Io. tr.

148.  Cf. Fiedrowicz, p. 806-807.
149.  Cf. Fiedrowicz, p. 809-810.
150.  Cf. Fiedrowicz, p. 809-810.
151.  Cf. Fiedrowicz, p. 809-810
152.  Cf. Fiedrowicz, p. 811-812.
153.  Cf. BA 58B (2014), p. 234-239.
154.  Cf. Fiedrowicz, p. 811-812.
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En. Ps. 36,3  Herfst/winter 403? In Carthago (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: herfst 401 (Wundt); herfst 403 (Mon-

ceaux); 8 november 403 (Zarb); 401-405 (Rondet); eind 
september 403 (Hombert).155

*En. Ps. 40  Gedenkdag van martelaren (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: juni 411 in Carthago (Zarb); voor 400 

(Rondet); 400-410 in Hippo (La Bonnardière);156 waar-
schijnlijk 405 (Descotes).157

*En. Ps. 43  Vastentijd 412 in Hippo (Zarb); vroeg (Rondet);158 waar-
schijnlijk 407-408 (Dulaey).159

En. Ps. 45  Vastentijd 412 in Hippo (Zarb); rond 407/408 (Rondet); 
404-407 (Hombert).160

En. Ps. 47  Niet in Carthago (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: vastentijd 412 in Hippo (Zarb); voor 

407/408? (Rondet); 
  400-411 te Hippo (La Bonnardière); 400-405, waarschijn-

lijk paastijd 403 (Hombert); vóór 402 (Ten Hove).161

*En. Ps. 48,1 Vastentijd 412 in Hippo (Zarb); rond 410 (Rondet).162

En. Ps. 49  In de buurt van Utica, mogelijk Carthago (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: vastentijd 412 in Hippo (Zarb); 412 in 

Carthago (Rondet); 400-411 in Hippo (La Bonnardière); 
eind 412 in Carthago (Hombert); waarschijnlijk eerder 
dan 412 (Ten Hove).163

155.  Cf. Fiedrowicz, p. 811-812.
156.  Cf. Fiedrowicz, p. 813-814.
157.  Cf. BA 59A (2017), p. 299-303.
158.  Cf. Fiedrowicz, p. 813-814.
159.  Cf. BA 59A (2017), p. 464-468.
160.  Cf. Fiedrowicz, p. 813-814.
161.  Cf. Fiedrowicz, p. 813-814 (inzake Zarb, Rondet, La Bonnardière en Hombert). Volgens Hom-

bert zijn de late dateringen gebaseerd op vermeende anti-pelagiaanse polemiek; hij vermeldt dat 
Rondet zich voorzichtig heeft uitgesproken voor een datering voor 407/408, mogelijk zelfs voor 
403 AD. Zie Hombert, Nouvelles recherches, p. 603. In hoofdstuk 3 van deze dissertatie worden 
argumenten genoemd waarom de wijze waarop Augustinus in en. Ps. 47 nog over twee dorsvloe-
ren (de dorsvloer van het Joodse volk en de dorsvloer van de kerk) spreekt, een argument is voor 
een datering vroeger dan het jaar 402. 

162.  Cf. Fiedrowicz, p. 813-814.
163.  Cf. Fiedrowicz, p. 813-814 (inzake Zarb, Rondet, La Bonnardière en Hombert). Hombert schrijft 

dat en. Ps. 49 ‘certainement’ dateert uit 412, met name op grond van vermeende anti-pelagiaanse 
polemiek, zie Hombert, Nouvelles recherches, p. 607-609. In hoofdstuk 5 en 7 van deze disser-
tatie worden argumenten genoemd waarom en. Ps. 49 gedateerd moet worden vóór en. Ps. 121. 
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*En. Ps. 51  Januari 413 in Carthago (Zarb); na 413, mogelijk in Hip-
po, mogelijk 414 in Thagaste (Rondet); 412/413 (Perler/
Maier).164

*En. Ps. 53 Kort na en. Ps. 51 (Fiedrowicz).165

En. Ps. 54  394-396 (Monceaux); Paastijd (april) 395 in Hippo (Zarb); 
408 (Rondet); 408 (La Bonnardière); 400-411 (herziening 
La Bonnardière).166

*En. Ps. 55 Carthago, donderdag (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: september 412-januari 413 (Zarb); 

411 (Rondet).167

*En. Ps. 58,1 Carthago (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: januari 413 in Carthago (Zarb); 

414/415 (Rondet).168

En. Ps. 66 Carthago, kort na en. Ps. 102 en 103 (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: september-december 412 in Carthago 

(Zarb); september-december 412 in Carthago (Rondet); 
later: nazomer/herfst 411 (Rondet); december 409 in 
Carthago (La Bonnardière); winter 403 (404?) in Cartha-
go (Dolbeau); december 403 in Carthago (Hombert).169

*En. Ps. 67 Eerste helft 415 (Fiedrowicz).170

En. Ps. 68,1  In Thagaste, kort na en. Ps. 34 (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: zomer 414 (Zarb); winter 412/413 

(Rondet); later: winter 408/409 in Carthago (Rondet); 
zomer 414 (415?) (Perler/Maier); 414/415 in Thagaste 
(Hombert).171

*En. Ps. 69 Gedenkdag van martelaren (Fiedrowicz).

Als de datering van en. Ps. 121 in het jaar 407 klopt, dan betekent dit dat en. Ps. 49 voor 407 AD 
gedateerd moet worden.

164.  Cf. Fiedrowicz, p. 813-816.
165.  Cf. Fiedrowicz, p. 815-816.
166.  Cf. Fiedrowicz, p. 815-816.
167.  Cf. Fiedrowicz, p. 815-816.
168.  Cf. Fiedrowicz, p. 815-816.
169.  Cf. Fiedrowicz, p. 827-828; volgens Fiedrowicz vormen s. Dolbeau 5 (=114B), en. Ps. 66, en. Ps. 

80, en. Ps. 102, en. Ps. 103,1-4, en. Ps. 146 en en. Ps. 147 een Carthaagse serie.
170.  Cf. Fiedrowicz, p. 830-831.
171.  Cf. Fiedrowicz, p. 817-818.
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  Verdere dateringen: tweede helft 411-412 in Hippo (Zarb); 
voor 400 (Rondet); 400-405 in Hippo (La Bonnardière); 
411/412 (Ring).172

En. Ps. 71 Eerste helft 415 (Fiedrowicz).173

*En. Ps. 73  Vastentijd 412 in Hippo (Zarb); 411 in Carthago (Rondet); 
412 (Hombert).174

*En. Ps. 88,1 September (uigilia Cypriani)? (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: 2e helft 411-begin 412 in Hippo (Zarb); 

herfst 411 in Carthago (Rondet); september 411 in Cartha-
go (Perler/Maier); 399-411 in Hippo (La Bonnardière); 
vóór 402 (Ten Hove).175

En. Ps. 90,2  September-november 412 in Carthago (Zarb); na Pasen 
408 (Rondet).176

En. Ps. 92 411/412 in Hippo (Zarb); vroeg (Rondet).177

En. Ps. 93  Mogelijk gehouden voor meerdere bisschoppen, mogelijk 
niet in Hippo (Fiedrowicz).

  Verdere dateringen: zomer 414 in Thagaste (Zarb); 407-
409 (zomer 408?) in Carthago (Rondet); later: 414 in 
Thagaste (Rondet); zomer 414 (415?) in Thagaste (Perler/
Maier).178

En. Ps. 94 393/394 in Hippo (Zarb); voor 396 (Rondet).179

En. Ps. 100 395 (Rondet); 394-395 (Hombert).180

En. Ps. 103,3  Carthago, kort na en. Ps. 102 en 103 (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: september-december 412 in Carthago 

(Zarb); september-december 412 in Carthago (Rondet); 
later: nazomer/herfst 411 (Rondet); december 409 in 
 
 

172.  Cf. Fiedrowicz, p. 817-818.
173.  Cf. Fiedrowicz, p. 830-831.
174.  Cf. Fiedrowicz, p. 817-818.
175.  Cf. Fiedrowicz, p. 819-820 (inzake Zarb, Rondet, Perler/Maier en La Bonnardière). In hoofdstuk 

3 van deze dissertatie worden argumenten genoemd waarom de wijze waarop Augustinus in en. 
Ps. 88,1 nog over twee dorsvloeren (de dorsvloer van het Joodse volk en de dorsvloer van de 
kerk) spreekt, een argument is voor een datering vroeger dan het jaar 402.

176.  Cf. Fiedrowicz, p. 819-820.
177.  Cf. Fiedrowicz, p. 819-820.
178.  Cf. Fiedrowicz, p. 819-820.
179.  Cf. Fiedrowicz, p. 819-820.
180.  Cf. Fiedrowicz, p. 821-822.
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Carthago (La Bonnardière); winter 403 (404?) in Cartha-
go (Dolbeau); december 403 in Carthago (Hombert).181

En. Ps. 118,15  Laatstverschenen enarratio (Fiedrowicz); niet voor 419, 
waarschijnlijk rond 422 (La Bonnardière en Kannengies-
ser);182 418-419 (Dulaey).183

En. Ps. 119 405-411 in Hippo Regius (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: september-oktober 412 in Carthago 

(Zarb); voorjaar 408 of 407 (Rondet); december 414-au-
gustus 415 (Le Landais); winter 406-voor Pasen 407? (La 
Bonnardière); februari/maart 407 (Poque).184

  Gezien het feit dat en. Ps. 119 wordt ingedeeld in dezelfde 
prekenserie als en. Ps. 21,2 zou ook deze Enarratio ge-
dateerd kunnen worden in 407 (zie ook de opmerkingen 
bij en. Ps. 21,2).

En. Ps. 121 Zie en. Ps. 119 (en en. Ps. 21,2).
En. Ps. 126 Zie en. Ps. 119 (en en. Ps. 21,2).
En. Ps. 130 Zie en. Ps. 119 (en en. Ps. 21,2).
En. Ps. 137 5 december, gedenkdag van Crispina (Fiedrowicz)
  Verdere dateringen: 414 in Hippo (Zarb); in Hippo (La 

Bonnardière); rond 404 (Hombert).185

*En. Ps. 138 Niet voor 410?; in Utica (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: 26-31 december 412 in Carthago  

(Zarb); 411/412 in Carthago (Rondet); 415 (Lauras/ 
Rondet); december 412 in Utica (Perler/Maier).186

En. Ps. 147 Carthago (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: september-december 412 in Carthago 

(Zarb); september-december 412 in Carthago (Rondet); 
later: nazomer/herfst 411 (Rondet); december 409 in 
Carthago (La Bonnardière); winter 403 (404?) in Cartha-
go (Dolbeau); december 403 in Carthago (Hombert).187

181.  Cf. Fiedrowicz, p. 827-828; volgens Fiedrowicz vormen s. Dolbeau 5 (=114B), en. Ps. 66, en. Ps. 
80, en. Ps. 102, en. Ps. 103,1-4, en. Ps. 146 en en. Ps. 147 een Carthaagse serie.

182.  Cf. Fiedrowicz, p. 831-832.
183.  Cf. BA 67A (2016), p. 34-46; BA 67B (2017), p. 5.
184.  Cf. Fiedrowicz, p. 825-826; volgens Fiedrowicz vormen de preken en. Ps. 119-133, Io. eu. tr. 

1-12, en. Ps. 21,2, en en. Ps. 95 een samenhangende prekenserie; zie ook boven (bij en. Ps. 21,2).
185.  Cf. Fiedrowicz, p. 821-822.
186.  Cf. Fiedrowicz, p. 829-830.
187.  Cf. Fiedrowicz, p. 827-828; volgens Fiedrowicz vormen s. Dolbeau 5 (=114B), en. Ps. 66, en. Ps. 

80, en. Ps. 102, en. Ps. 103,1-4, en. Ps. 146 en en. Ps. 147 een Carthaagse serie.
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En. Ps. 149 Mogelijk in Carthago, na Pasen (Fiedrowicz).
  Verdere dateringen: voor 406 (Monceaux); juni 411 

(Zarb); 408-411 (La Bonnardière); 395-407 (Dolbeau); 
404 (Hombert).188

In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem189

Ep. Io. tr. no.: Datering en lokalisering:
Ep. Io. tr. 3 Voor en na Pasen in 407, waarschijnlijk in Hippo Regius.190

In Iohannis euangelium tractatus CXXIV191

Io. eu. tr. no.: Datering en lokalisering:
Io. eu. tr. 4  Winter 406/407 (Fitzgerald)192; in een winterseizoen 

(herfst tot Pasen) tijdens de periode 405-411, waarschijn-
lijk in 407, in Hippo Regius (Müller)193.

Io. eu. tr. 6 Zie bij Io. eu. tr. 4.
Io. eu. tr. 10 Zie bij Io. eu. tr. 4.
Io. eu. tr. 12 Zie bij Io. eu. tr. 4.
Io. eu. tr. 19  414 (Fitzgerald)194; tijdens een zomer en de daarop vol-

gende herst/winter in de periode 412-417, niet in 413, in 
Hippo Regius (Müller)195.

188.  Cf. Fiedrowicz, p. 823-824.
189.  Zie inzake ep. Io. tr. o.a. A.D. Fitzgerald, ‘Epistulam Johannis ad Parthos tractatus, In (Tractates 

on the First Letter of John)’ in: AthAg (1999), p. 310-311; D. Dideberg, ‘Epistulam Iohannis 
ad Parthos tractatus decem (In-)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 1064-1070; id., in: BA 76 (2008); B. 
Ramsey in: Works(NY) 1,14 (2008). Het betreft een serie van tien preken over de eerste brief van 
de apostel Johannes die zijn gehouden voor en na Pasen. Eerder werd de serie gedateerd in 415, 
maar tegenwoordig in 407, zie Fitzgerald, p. 310; Dideberg, AL 2, p. 1064-1065; Ramsey, p. 9 
en p. 132 noot 2.

190.  Cf. Dideberg, AL 2, p. 1064-1065; Ramsey, p. 9.
191.  Het corpus Io. eu. tr. bestaat uit 124 preken die aangeduid worden als sermones, homiliae en/

of tractatus. Zie inzake Io. eu. tr. o.a. M.-F. Berrouard in: BA 71 (1969), BA 72 (1977), BA 73A 
(1988), BA 73B (1989), BA 74A (1993), BA 74B (1998), BA 75 (2003); A.D. Fitzgerald, ‘Johannis 
evangelium tractatus, In (Tractates on the Gospel of John)’ in: AthAg (1999), p. 474-475; A. Fitz-
gerald en E. Hill in: Works(NY) 3,12 (2009); H. Müller, ‘Iohannis euangelium tractatus CXXIV 
(In-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 704-730. Zarb heeft de prekencollectie gedateerd in 412/413, maar 
deze datering wordt tegenwoordig als achterhaald beschouwd, zie o.a. Müller, p. 704-705 noot 6.

192.  Cf. Fitzgerald, p. 474-475; Fitzgerald baseert zich op M.F. Berrouard in BA 71-74B (1969-1998).
193.  Cf. Müller, p. 705-711; volgens Müller kunnen de tractaten 1-12 in dezelfde tijd gedateerd wor-

den als onder andere en. Ps. 119-133; en. Ps. 21,2. Dat zou pleiten voor een nadere precisering in 
407. Zie ook boven inzake de datering van de genoemde enarrationes.

194.  Cf. Fitzgerald, p. 474-475; Fitzgerald baseert zich op M.F. Berrouard in BA 71-74B (1969-1998).
195.  Cf. Müller, p. 706-711; volgens Müller zijn de tractaten 17-54 waarschijnlijk achtereenvolgens 
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Io. eu. tr. 27 Zie bij Io. eu. tr. 19.
Io. eu. tr. 28 Zie bij Io. eu. tr. 19.
*Io. eu. tr. 31 Zie bij Io. eu. tr. 19.
Io. eu. tr. 95 419 (Fitzgerald)196; 419-420 (Müller)197

Sermones198

Sermo no.: Datering en lokalisering:
Sermo 4  Verbraken: waarschijnlijk voor 420 (Monceaux);  

22 januari 410-419 (Kunzelmann; De Gaiffer; Lambot); 
410-419 (Pontet; Beuron); geen lokalisering.

 In aanvulling op Verbraken: voor 419 (Drobner).199

Sermo 5  Verbraken: waarschijnlijk voor 420 (Monceaux); 21 janu-
ari 410-419 (Kunzelmann); vastentijd (Lambot, Poque); 
408-411? (Beuron); geen lokalisering.

  In aanvulling op Verbraken: kort voor Pasen, 405-410 
(Hill)200; geen datering mogelijk, behalve: vastentijd of 
paastijd (Drobner).201 

Sermo 15  Verbraken: doordeweekse dag (Lapeyre); 418 of later 
(Kunzelmann); kort na 27 mei, waarschijnlijk 418 (Lam-
bot); 418 of later (La Bonnardière); 418 (Du Roy); waar-
schijnlijk 418 (Beuron); kort na 27 mei 418 (Perler); lo-
kalisering: Carthago, Basilica Petri et Pauli (Pontet).

Sermo 38 Verbraken geeft geen datering of lokalisering.
*Sermo 47  Verbraken: midden 410 (Monceaux); 409-410 (Kunzel-

gehouden in Hippo Regius vanaf de zomer tot in de daaropvolgende herfst/winter.
196.  Cf. Fitzgerald, p. 474-475; Fitzgerald baseert zich op M.F. Berrouard.
197.  Cf. Müller, p. 713-714; volgens Müller bestaan de tractaten 55-124 uit 70 gedicteerde homileti-

sche verhandelingen.
198.  Zie boven inzake de gecompliceerde problematiek van de datering van de sermones ad populum. 

Nog afgezien van het feit dat de verschillende dateringen per preek nogal kunnen verschillen, zijn 
veel van de vermelde dateringen onzeker. Uitgangspunt voor de vermelde dateringen is het over-
zicht van Verbraken, aangevuld met verdere gegevens. Zie vooral Verbraken, Études critiques 
(1976); id., ‘Mise à jour du Fichier signalétique des sermons de Saint Augustin’ (1991); Dolbeau, 
Vingt-six sermons (1996); Hombert, Nouvelles recherches (2000). Zie inzake de sermones verder 
o.a. E. Hill in: Works(NY) 3,1-11 (1990-1997).

199.  Cf. Drobner, ‘The Chronology’ (2000), p. 211-218, met name p. 213.
200.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,1 (1990), p. 224. In het overzicht van Hombert wordt als datering 394-

395 voorgesteld, maar hier is vermoedelijk sprake van een drukfout omdat de bijbehorende ver-
wijzing betrekking heeft op s. 6 en niet op s. 5, zie Hombert, p. 640 in combinatie met p. 305 
noot 9.

201.  Cf. Drobner, ‘The Chronology’ (2003), p. 49-66, met name p. 57.
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mann); na 400 (Van Bavel); na 17 juni 414 (Lambot); na 12 
februari 405 (La Bonnardière); omstreeks 408 (Beuron); 
408 (Bori); erg waarschijnlijk 410-411 (La Bonnardière); 
lokalisering: Hippo (Monceaux).

  In aanvulling op Verbraken: na 17 juni 414 (Hill)202; waar-
schijnlijk 407-408 (Hombert).203

*Sermo 51  Verbraken: kort na Kerst, op zijn vroegst 417 (Kunzel-
mann); 417 (Pontet); Kerstmorgen (Van der Meer); niet 
voor 417 (Beuron); 417-418 (La Bonnardière); geen loka-
lisering.

  In aanvulling op Verbraken: waarschijnlijk 410 of vroeger 
(Hill)204; eind december 403 (Hombert en Dolbeau).205

*Sermo 52  Verbraken: 410-412 (Kunzelmann); waarschijnlijk tus-
sen 410-412 (Mohrmann); 410-412 (Verbraken, Beuron, 
Mandouze); 419-420 (La Bonnardière); 410-412 (Poque); 
geen lokalisering.

 In aanvulling op Verbraken: 414-415 (Hombert).206

Sermo 63A (=Mai 25)  Verbraken: 393-405 (Kunzelmann; Beuron); geen loka-
lisering.

  In aanvulling op Verbraken: vermoedelijk rond 400, 
waarschijnlijk in Hippo (Hill)207; vermoedelijk 400-405 
(Hombert)208; vanaf ongeveer 400 (Coppieters ’t Wallant; 
De Coninck; Demeulenaere).209

Sermo 71  Verbraken: waarschijnlijk voor 420 (Monceaux); 417 
(Kunzelmann; Du Roy); misschien 417 (Verbraken; 
Beuron); na 418 (La Bonnardière); misschien 417 (Bori); 
geen lokalisering.

 In aanvulling op Verbraken: 419-420 (Hombert).210

202.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,2 (1990), p. 323; zie ook p. 292-293.
203.  Cf. Hombert, Nouvelles Recherches, p. 553-554.
204.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,3 (1991), p. 44.
205.  Cf. Hombert, Nouvelles Recherches, p. 82-84.
206.  Cf. Hombert, Nouvelles Recherches, p. 333 noot 20.
207.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,3 (1991), p. 178.
208.  Cf. Hombert, Nouvelles recherches, p. 360, onder andere noot 7. Hombert geeft een precisering 

van de datering van Kunzelmann wanneer hij opmerkt dat een datering voor 400 weinig kans 
maakt. 

209.  Cf. B. Coppieters ’t Wallant, L. de Coninck et R. Demeulenaere, ‘Sermo LXIIIA (Mai 25). Moni-
tum’ in: CCSL XLI Aa (Aurelii Augustini Opera XI,2), Turnhout 2008, p. 333-334.

210.  Cf. Hombert, Nouvelles recherches, p. 370, onder andere noot 17.
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*Sermo 77 Verbraken: datering en lokalisering onbekend.
 Voor 402 (Ten Hove).211

Sermo 80  Verbraken: rond 410 (Kunzelmann; Beuron); geen loka-
lisering.

Sermo 82  Verbraken: voor 409 (Rottmanner); 408-409 (Kunzel-
mann; Beuron); rond 409 (Perler); 408-409 (Dideberg); 
voor 409 (La Bonnardière); lokalisering: misschien Mi-
levis in west-Numidië (Morin); waarschijnlijk Milevis 
(Perler).

Sermo 88  Verbraken: rond 400 (Monceaux; Kunzelmann); mis-
schien rond 400 (La Bonnardière); rond 400 (Beuron); 
geen lokalisering.

  In aanvulling op Verbraken: rond 404 of enige jaren later 
(Hombert).212

*Sermo 90  Verbraken: voor 420 (Monceaux); 412-416 (Kunzelmann); 
411 (La Bonnardière); 412-416 (Beuron); zomer 413? (Per-
ler); lokalisering: Carthago, Basilica Restituta.

Sermo 101  Verbraken: begin episcopaat, dus 396 of kort daarna 
(Wilmart); voor 22 mei (De Bruijne); 396 (Kunzelmann; 
Mohrmann); tussen 14 en 22 mei 397 (Lambot); 397 
(Beuron); tussen 14 en 22 mei 397 (Perler); lokalisering: 
Carthago, Basilica Fausti (Verbraken).

  In aanvulling op Verbraken: 400-410, waarschijnlijk win-
ter 403-404 (Hombert);213 voor 402 (Ten Hove).214

Sermo 111  Verbraken: rond 417 (Kunzelmann); 19 januari (De Bruij-
ne); 19 januari 413 of kort na 415 (Lambot); misschien 417 
(Beuron); 19 januari 413 (Perler); misschien 417 (Bori); 
lokalisering: Carthago, Basilica Fausti (Pontet; Lambot).

211.  In hoofdstuk 3 van deze dissertatie worden argumenten genoemd waarom de wijze waarop Au-
gustinus in s. 77 nog over twee dorsvloeren (de dorsvloer van het Joodse volk en de dorsvloer van 
de kerk) spreekt, een argument is voor een datering vroeger dan het jaar 402.

212.  Cf. Hombert, Nouvelles recherches, p. 368, onder andere noot 8.
213.  Cf. Hombert, Nouvelles recherches, p. 209-212 en p. 235-242.
214.  In hoofdstuk 3 van deze dissertatie worden argumenten genoemd waarom de wijze waarop Au-

gustinus in s. 101 nog over twee dorsvloeren (de dorsvloer van het Joodse volk en de dorsvloer 
van de kerk) spreekt, een argument is voor een datering vroeger dan het jaar 402.
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*Sermo 114B 
(=Dolbeau 5)215  Verbraken: december 399 (Kunzelmann); december? 

(Lambot); 399 (Beuron); geen lokalisering.
  In aanvulling op Verbraken: tussen december 399 en 

december 409, waarschijnlijk 403; lokalisering vermoe-
delijk Carthago (Dolbeau).216

*Sermo 130 Verbraken: na 400 (Van Bavel); 417 (Beuron).217

  In aanvulling op Verbraken: na 426 (Hill)218; rond 395 of 
eerder (Ten Hove).219

Sermo 131  Verbraken: zondag 23 september 417 (Maurini); zondag 
23 september 416 (Lapeyre); zondag 23 september 417 
(Kunzelmann; De Plinval); 13 september 416 (Pontet); 
september 416 (Van der Meer); 23 september 417 (La 
Bonnardière); 417 (Beuron); 2 september 417 (Brown); 
zondag 23 september 417 (Perler; Berrouard); lokalise-
ring: Carthago, mensa Cypriani (Verbraken).

Sermo 137  Verbraken: voor 420 (Monceaux); 400-405 (Kunzel-
mann); waarschijnlijk voor 404 (Mohrmann); vastentijd 
(Lambot; Poque); 408-411? (Beuron); geen lokalisering.

  In aanvulling op Verbraken: vermoedelijk 400-405; lo-
kalisering: Hippo (Hill)220; 410-420 (Hombert);221 voor 
402 (Ten Hove).222

215.  S. 114B (=Dolbeau 5; =Mayence 12) is deels bewaard gebleven als s. 346A (=Caillau II,19), zie 
Dolbeau, Vingt-six sermons, p. 422. Volgens Hill is s. 114B vermoedelijk een compilatie van 
twee preken; ook vermoedt hij voor een deel van de preek een latere datering: na 420, zie Hill in: 
Works(NY) 3,11 (1997), p. 115 noot 1 en 8.

216.  Cf. Dolbeau, Vingt-six sermons, p. 422-34, met name p. 429-431.
217.  Verbraken veronderstelt aanvankelijk dat Beuron s. 131 in plaats van s. 130 zou bedoelen, zie 

Verbraken, Études critiques, p. 85; later herroept hij deze veronderstelling, zie ‘Mise à jour du 
Fichier signalétique des Sermons de saint Augustin’, p. 485.

218.  Hill vermoedt dat s. 130 na het jaar 426 gedateerd moet worden, vooral vanwege enkele christo-
logische uitspraken in s. 130,3 die volgens hem anti-nestoriaans zouden zijn; zie Hill in: Works 
(NY) 3,4, p. 314-315 noot 1 en 16. Hill geeft echter geen reden waarom de betreffende uitspraken 
niet veel eerder gedaan kunnen zijn.

219.  Zie hoofdstuk 3 (twee graansoorten op één dorsvloer) inzake de gedetailleerde en unieke over-
eenkomst met diu. qu. 61,1 (388-395 AD).

220.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,4 (1992), p. 383.
221.  Cf. Hombert, Nouvelles recherches, p. 374, onder andere noot 25.
222.  In hoofdstuk 3 van deze dissertatie worden argumenten genoemd waarom de wijze waarop Au-

gustinus in s. 137 nog over twee dorsvloeren (de dorsvloer van het Joodse volk en de dorsvloer 
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Sermo 146  Verbraken: zaterdag na Pasen 405-411 (Kunzelmann; La 
Bonnardière); zaterdag na Pasen (Lambot); zondag na 
Pasen, voor 400 (Poque); 405-411 (Beuron); lokalisering: 
Hippo, Basilica Maior (Poque).

*Sermo 155  Verbraken: 15 oktober 417 (Mauristen); 17 juli (Denis 
volgens Morin); dinsdag 15 oktober 418 (Kunzelmann); 
oktober 418 (De Plinval); dinsdag 15 oktober 418 (Lam-
bot); 418 (Beuron); 15 oktober 419 (Perler); 417 of 15 
oktober 419 (La Bonnardière); lokalisering: Carthago, 
Basilica Scillitanorum.

Sermo 164  Verbraken: kort na juni 411 (Monceaux); eind 411 (Kun-
zelmann); een zondag (Van der Meer); kort na juni 411 
(Perler); 411 (Beuron); eind 411 (La Bonnardière); loka-
lisering: Hippo (Monceaux).

  In aanvulling op Verbraken: september/oktober 411; lo-
kalisering: Hippo (Hill).223

*Sermo 214  Verbraken: 391 (Mauristen); waarschijnlijk 390-391 
(Wilmart); twee weken voor Pasen 391 (Kunzelmann); 
drie weken voor Pasen (Rötzinger); tijdens het episcopaat, 
dus na 395 (De Bruijne); Paaszondag (Busch); 391 (Pon-
tet); tussen 394 en 397 (Van Bavel); drie weken voor Pasen 
(Verbraken); drie weken voor Pasen, waarschijnlijk in 391 
(Eichenseer); na 412 (Verbraken); twee weken voor Pa-
sen, einde van het episcopaat, dus tegen 430 (Poque); 391 
(Beuron, Mandouze), twee weken voor Pasen, maart 391 
(Perler); tijdens het presbyteriaat, dus voor 396 (Brown); 
lokalisering: Hippo.

 In aanvulling op Verbraken: mogelijk kort na 412 (Hill).224

Sermo 223  Verbraken: Paaswake (Mauristen); Paasnacht 400-405 
(Kunzelmann); Pasen 400-405 (Mohrmann); zondag na 
Pasen (Van der Meer; Audet; Lambot); zondag na Pasen, 
412 of later (Poque); 400-405 (Beuron); lokalisering: Hip-
po, Basilica Leontiana (Poque).

van de kerk) spreekt, een argument is voor een datering vroeger dan het jaar 402.
223.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,5 (1992), p. 196.
224.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,6 (1993), p. 157-158; Hill bestrijdt de vroege datering niet, maar verant-

woordt wel waarom hij de latere datering van Verbraken waarschijnlijk vindt.
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  In aanvulling op Verbraken: niet na Pasen maar aan het 
einde van de paaswake, na de doop van de nieuwe dope-
lingen (Hill).225

Sermo 228  Verbraken: Pasen (Verbraken); waarschijnlijk zondag na 
Pasen (Van der Meer); lokalisering: Hippo (Verbraken).

Sermo 229  Verbraken226: maandag na Pasen (Maurini); Pasen (Mo-
rin); Pasen 405-411 (Kunzelmann); maandag na Pasen 
(Audet); Pasen 405-411 (La Bonnardière); Pasen (Lam-
bot; Poque); 405-411 (Beuron); Pasen (Schnitzler); loka-
lisering: Hippo (Verbraken).

 In aanvulling op Verbraken: 403 (Hombert).227

Sermo 229F 
(=Guelf.10)  Verbraken: maandag na Pasen (Verbraken); 418 of later 

(Kunzelmann); 412 of later (Poque); 418 of later (Beuron); 
lokalisering: Hippo (Verbraken).

 In aanvulling op Verbraken: voor 402 (Ten Hove).228

*Sermo 251  Verbraken: Paasweek (Mauristen); vrijdag na Pasen 412-
416 (Kunzelmann); vrijdag na Pasen, waarschijnlijk na 
409 (Lambot); vrijdag na Pasen, 412 of later (Poque); 412-
416 (Beuron); vrijdag na Pasen (Zwinggi); lokalisering; 
Hippo.

Sermo 252  Verbraken: Paasweek (Mauristen); Pasen, rond 395 (Mon-
ceaux); vrijdag na Pasen, 18 april 396 (Kunzelmann); 
396 (Pontet); Pasen (Van der Meer); misschien vrijdag 
na Pasen, 396 (Perler); 395 of later (Lambot); vrijdag na 
Pasen, 18 april 396 (Folliet); vrijdag na Pasen, 396 (La 
Bonnardière); 18 april 396 (Sanchis); zaterdag na Pasen, 
begin episcopaat, dus 396 of kort daarna (Poque); 18 april 
396 (Crespin); 396 (Beuron; Mandouze); waarschijnlijk 
vrijdag na Pasen (Zwinggi); 386 (Bori; volgens Verbra-

225.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,6 (1993), p. 211.
226.  Verbraken merkt op dat de authenticiteit van s. 229 is betwist door Adam en Geiselmann, maar 

bevestigd door Van der Meer, Audet, Mandouze en Zwinggi, zie Verbraken, Études critiques,  
p. 110.

227.  Cf. Hombert, Nouvelles recherches, p. 20, ondere andere noot 50. Volgens Hombert bestaat s. 229 
uit vijf fragmenten van oorspronkelijk zes preken die tijdens een paasweek gehouden zijn; van de 
eerste preek uit deze serie zou niets bewaard gebleven zijn.

228.  In hoofdstuk 3 van deze dissertatie worden argumenten genoemd waarom de wijze waarop Au-
gustinus in s. 229F (=Guelf. 10) nog over twee dorsvloeren (de dorsvloer van het Joodse volk en 
de dorsvloer van de kerk) spreekt, een argument is voor een datering vroeger dan het jaar 402.
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ken per abuis); lokalisering: Carthago (Tillemont; Mo-
rin); waarschijnlijk Carthago (Van der Meer); Hippo (De 
Bruijne, Perler, Lambot, Poque); Hippo, Basilica Leonti-
ana (Perler, Lambot).

Sermo 259  Verbraken: zondag na Pasen (Verbraken); rond 393 (Kun-
zelmann); rond 393-395, niet na 400 (Folliet); rond 400 
(Poque); rond 393 (Beuron); lokalisering: Hippo, Basilica 
Maior of Basilica Pacis (Poque).

Sermo 260C (=Mai 94)  Verbraken: zondag na Pasen (Verbraken); 393-395 (Fol-
liet); 410 of later (Poque); lokalisering: Hippo, Basilica 
Leontiana (Poque).

  In aanvulling op Verbraken: 394-400, waarschijnlijk 
395-396 (Ten Hove).229

Sermo 260D 
(=Guelf. 18)  Verbraken: zondag na Pasen (Verbraken); 416-417 (Kun-

zelmann); 412 of later (Poque); 416-417 (Beuron; Bori); 
lokalisering: Hippo, Basilica Leontiana (Poque).

Sermo 283 
(augm.: Dolbeau 15)  Verbraken (inzake s. 283): 22 juli (Verbraken); 9 april 

(Pontet); 412-416 (Kunzelmann; Beuron); -geen lokali-
sering.

  In aanvulling op Verbraken (inzake s. Dolbeau 15): 22 
juli 397 (Dolbeau; Lambot)230; 22 juli 405 of later (Dol-
beau)231; 22 juli 412 (Hombert).232

*Sermo 294  Verbraken: 27 juni 413 (Mauristen, Lapeyre, Kunzel-
mann, Pontet); na 400 (Van Bavel); 413 (Pinell, Beuron, 
Perler, La Bonnardière); lokalisering: Carthago, Basilica 
Maiorum.

 In aanvulling op Verbraken: 27 juni 413 (Hombert).233

Sermo 299A (=Mai 19;
augm.: Dolbeau 4)  Verbraken (inzake s. 299A): 29 juni (Verbraken).

229.  In hoofdstuk 3 (chiliasme) worden argumenten gegeven voor deze datering van s. 260C (=Mai 
94).

230.  Cf. Dolbeau, Vingt-six sermons, p. 177-195, met name p. 178 en 194.
231.  Bij nader inzien neemt Dolbeau afstand van zijn vroege datering van s. Dolbeau 15 en opteert 

hij voor het jaar 405 of later, zie Dolbeau, Vingt-six sermons, p. 153 noot 54; Id., Augustin et la 
prédication en Afrique, p. 19; zie ook Hombert, Nouvelles recherches, p. 465.

232.  Cf. Hombert, Nouvelles recherches, p. 465-473.
233.  Cf. Hombert, Nouvelles recherches, p. 385-386.
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  In aanvulling op Verbraken (inzake s. Dolbeau 4): waar-
schijnlijk 29 juni 404 in Carthago; anders mogelijk 29 
juni 403/405/406 in Hippo (Dolbeau)234; vermoedelijk in 
Utica (Hill).235

Sermo 305  Verbraken: 10 augustus (Verbraken); voor 417 (Kun-
zelmann; Beuron); misschien 413 (Perler); lokalisering: 
Carthago (Verbraken).

Sermo 311  Verbraken: 14 september (Verbraken); 401-405 (Kun-
zelmann; Beuron); 405 (Perler; Dideberg); lokalisering: 
Carthago (Lapeyre; Perler).

Sermo 313G 
(=Morin 2)  Verbraken: 10 december (Verbraken); 410-412 (Kunzel-

mann; Perler; Beuron); geen lokalisering.
 In aanvulling op Verbraken: voor 402 (Ten Hove).236

Sermo 344  Verbraken: 428 of later (Kunzelmann); 428 (Pontet); 428 
of later (Beuron); rond 428 (La Bonnardière); geen loka-
lisering.

  In aanvulling op Verbraken: lokalisering: in een stad met 
een zeehaven, waarschijnlijk Hippo, mogelijk Carthago; 
eventuele lokalisering in Carthago impliceert vroegere 
datering (Hill).237

*Sermo 351  Verbraken238: 391 (Kunzelmann, Beuron); geen lokalise-
ring.

  In aanvulling op Verbraken: niet tijdens het presbyteriaat 
(Hill)239; iets eerder dan 415-420, mogelijk 413 (Hom-
bert).240

234.  Cf. Dolbeau, Vingt-six sermons, p. 496-510, met name p. 507.
235.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,11 (1997), p. 272 noot 1.
236.  In hoofdstuk 3 van deze dissertatie worden argumenten genoemd waarom de wijze waarop Au-

gustinus in s. 313G (=Morin 2) nog over twee dorsvloeren (de dorsvloer van het Joodse volk en 
de dorsvloer van de kerk) spreekt, een argument is voor een datering vroeger dan het jaar 402.

237.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,10 (1995), p. 56.
238.  Verbraken schrijft dat de authenticiteit van s. 351 volgens de Mauristen wordt betwist door Eras-

mus, maar bevestigd door onder anderen de Mauristen, Kunzelmann, Lambot, Pontet en Van 
Bavel, overigens ook betwist door Lamirande. Zie Verbraken, Études critiques, p. 147. Ook Hill 
twijfelt aan de authenticiteit van s. 351, zie Hill in: Works(NY) 3,10 (1995), p. 134-136, met name 
p. 134 noot 1.

239.  Cf. Hill in: Works(NY) III,10 (1995), p. 134 noot 1.
240.  Cf. Hombert, Nouvelles recherches, p. 463 noot 21.
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Sermo 360A 
(=Dolbeau 24) 399-405 (Dolbeau)241

Sermo 376A 
(=PL 39, 1669-1671)  Verbraken: zondag na Pasen (Verbraken); rond 

410-412 (Poque); lokalisering: Hippo, Basilica 
Maior of Basilica Pacis (Poque).

  In aanvulling op Verbraken: vermoedelijk 425 
(Hill).242

Sermo 379  Verbraken:243 24 juni (Verbraken); geen lokalise-
ring.

Sermo 392 Verbraken:244 vastentijd (Poque); geen lokalisering.
  In aanvulling op Verbraken: 416 of later, waar-

schijnlijk rond 420; lokalisering: Hippo (Hill).245

Sermo 397 (=De 
excidio urbis Romae) 411246

Sermo 400 (=De utilitate ieiunii) 411-412247

241.  Cf. Dolbeau, Vingt-six sermons, p. 227-232, met name p. 230-231; id., ‘Les sermons de Saint 
Augustin découverts à Mayence. Un premier bilan’ in: F. Dolbeau, Augustin et la prédication en 
Afrique, Paris 2005, p. 20.

242.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,10 (1995), p. 348-350. Hill schrijft: ‘This is simply my own guess, based 
on style and tone’, zie Hill, p. 350 noot 1.

243.  Volgens Verbraken wordt de authenticiteit van s. 379 betwist door de Mauristen en Bouhot, maar 
bevestigd door Lambot, Mandouze, Beuron en Zwinggi, en geaccepteerd door Grégoire en Bor-
gomeo, zie Verbraken, Études critiques, p. 154.

244.  Volgens Verbraken wordt de authenticiteit van s. 392 betwist door Folliet, maar bevestigd door 
Morin, Lambot, Verbraken, en geaccepteerd door Van der Meer, Poque, La Bonnardière, Haffner, 
Mandouze, Beuron, Zwinggi en Bouhot; overigens ook ontkend door Pallasse. De preek is door 
de Mauristen ingedeeld bij de dubii, al bestaat deze volgens hen uit twee authentieke delen; in 
hun spoor gaan Lambot en Verbraken. Zie Verbraken, Études critiques, p. 156.

245.  Cf. Hill in: Works(NY) 3,10 (1995), p. 425.
246.  Soms wordt exc. urb. vermeld als zelfstandig werk, al betreft het feitelijk een gelegenheidspreek 

naar aanleiding van de val van Rome. Door Hill is exc. urb. opgenomen in zijn Engelstalige 
uitgave van de sermones als s. 397, zie Hill in: Works(NY) 3,10 (1995), p. 435-444. Ook Drobner 
gebruikt voor deze preek de aanduiding s. 397, zie H.R. Drobner, Augustinus von Hippo. Ser-
mones ad Populum. Überlieferung und Bestand-Bibliographie-Indices: Supplement 2000-2010, 
Frankfurt am Main 2010, p. 55. Zie inzake exc. urb. verder o.a. E. Lamirande, ‘Excidio urbis 
Romae (De -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 1165-1169; A.D. Fitzgerald, ‘Excidio urbis Romae, De’ 
in: AthAg (1999), p. 344; Drecoll in: AH (2007), p. 260.

247.  Soms wordt util. ieiun. vermeld als zelfstandig werk, al betreft het feitelijk een preek. Door Hill is 
util. ieiun. opgenomen in zijn Engelstalige uitgave van de sermones als s. 400, zie Hill in: Works 
(NY) 3,10 (1995), p. 471-483. Ook Drobner gebruikt voor deze preek de aanduiding s. 400, zie 
Drobner, Augustinus von Hippo. Sermones ad Populum, p. 55. Zie inzake util. ieiun. verder o.a. 
G. Combes, ‘Introduction’ en ‘Notes’ in: BA 2 (1937), p. 513-517 en 541-563; A.D. Fitzgerald, 
‘Utilitate jejunii, De’ in: AthAg (1999), p. 862; Drecoll in: AH (2007), p. 261.
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Hoofdstuk 2 – Ante dicenca over  
de area

2.1 Herkomst en betekenis van het Latijnse woord area

De herkomst van het Latijnse woord area is onzeker. In A Latin Dictionary vermelden 
Lewis and Short de mogelijkheid dat het zelfstandige naamwoord een afgeleide is van 
het Griekse adverbium ἔραζe (ter aarde, op de grond). Ook noemen zij een mogelijke 
relatie met het Latijnse werkwoord arere (droog, dor of verdroogd zijn). Het verband 
met arere wordt eveneens gelegd in Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek en 
Oxford Latin Dictionary.1 De meest basale betekenis van area is: een vlak stuk grond, 
een open ruimte zonder gebouwen of bebouwing, meestal in een stad.2 In het ver-
lengde hiervan zijn allerlei betekenissen mogelijk, zoals: voorhof, binnenplaats, erf, 
plein, bouwplaats, renbaan, tuin, begraafplaats. Een belangrijke betekenis van area 
is een specifiek soort vlakke ondergrond in de openlucht, namelijk een dorsvloer.3 

In de werken van Augustinus is het Latijnse area 320 keer aanwijsbaar. Uit de 
vindplaatsen is af te leiden dat de area bij de kerkvader een duidelijk afgebakende 
betekenis heeft als de gebruikelijke aanduiding voor een dorsvloer.4 De dorsvloer 

1.  Cf. C.T. Lewis and C. Short, A Latin Dictionary, Oxford 1879; F. Muller en E.H. Renkema, Beknopt 
Latijns-Nederlands woordenboek, Groningen 1985; P.G.W. Glare (ed.), Oxford Latin Dictionary, 
Oxford 2006. De gebruikelijke schrijfwijze is area, al is de afwijkende vorm aria ook bekend van-
uit inscripties, zie o.a. Lewis and Short. Bij Augustinus is alleen de meest gebruikelijke schrijfwijze 
area aanwijsbaar.

2.  Cf. ‘Area’ in: Lewis and Short, A Latin Dictionary. Hier ook: ‘Area proprie dicitur locus vacuus: 
locus sine aedificio in urbe area; rure autem ager appellatur.’

3.  Oxford Latin Dictionary noemt de volgende betekenissen: (1) ruimte zonder bebouwing, open 
ruimte, ruimte of voorhof voor een tempel of een ander gebouw, bouwplaats, oefenterrein, speelter-
rein, open plek waar een vogelvanger zijn strikken zet, vinkenbaan; (2) dorsvloer; (3) tuin, zaaibed 
of border in een tuin; (4) zoutpan (in combinatie met salinarum); (5) kale plek op het hoofd; (6) vlak 
oppervlak, vrije plaats; (7) locatie of positie. Extra vertaalmogelijkheden in A Latin Dictionary van 
Lewis and Short, die in Oxford Latin Dictionary onvermeld blijven, zijn: binnenplaats, lichtkring 
rond zon of maan, begraafplaats of kerkhof. De betekenis van (christelijke) begraafplaats komt 
vooral naar voren in DACL. Aanvullende alternatieven in Beknopt Latijns-Nederlands woorden-
boek zijn: plein, erf, loopbaan, renbaan. In Thesaurus linguae latinae worden drie basisbetekenis-
sen vermeld: (1) locus vacuus, (2) locus ubi frumentum trituratur en (3) de planitie, praecipue in 
arte geometrica. Al vermelden de genoemde woordenboeken een breed scala aan mogelijke beteke-
nissen, de dorsvloer is hierin een belangrijke betekenis van area.

4.  Zie onder. Het genoemde aantal vindplaatsen is gebaseerd op een zoekopdracht in CAG.
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functioneert in een agrarische context. Het is een open ruimte op een vlakke, harde 
ondergrond in de buitenlucht. Op de dorsvloer wordt het geoogste graan gebracht 
om koren en kaf van elkaar te scheiden, eerst door middel van dorsen en vervolgens 
door middel van wannen. Bij de kerkvader functioneert de dorsvloer vaak als meta-
foor voor de kerk. Deze metaforische betekenis is het thema voor het voorliggende 
onderzoek. Maar voor het verstaan hiervan is het belangrijk om eerst de letterlijke 
betekenis van een dorsvloer te begrijpen. Daarom wordt in dit hoofdstuk over de 
ante dicenda van de area eerst aandacht gevraagd voor de wijze waarop de dors-
vloer functioneert in de context van de Noord-Afrikaanse samenleving waarin de 
kerkvader woont en werkt.5

2.2 De area in de context van de Noord-Afrikaanse samenleving

In de maatschappelijke context waarin Augustinus leeft, speelt de landbouw, in het 
bijzonder de graan- en olijventeelt een grote rol.6 Dat geldt zowel voor zijn geboorte-
plaats Thagaste als voor Hippo Regius waar hij later actief is als prediker en pastor. 
Beide Noord-Afrikaanse steden zijn gelegen in het oude Africa, en behoren bij de 
kerkelijke provincie Numidia.7 Thagaste (tegenwoordig Souk Ahras) ligt landinwaarts 

5.  In het kader van deze studie is het interessant dat Lewis en Short in hun woordenboek al attenderen 
op de mogelijkheid dat de area in de betekenis van dorsvloer functioneert als metafoor voor de 
christelijke kerk in relatie tot het laatste oordeel. Zij verwijzen hierbij naar de Vulgaat (Matth. 3,12) 
en Augustinus (uera rel.).

6.  Voor deze paragraaf is vooral gebruikgemaakt van de volgende studies: M.M. Getty, The Life of the 
North Africans as Revealed in the Sermons of Saint Augustine, Washington 1931; F. van der Meer, 
Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader, Utrecht 1949 (heruitgave 
Kampen 2008); A. Sizoo, Augustinus. Leven en werken, Kampen 1957; P. Brown, Augustine of  
Hippo: a Biography, London 1967 (revised edition 2000); A-G. Hamman, La vie quotidienne en 
Afrique du Nord au temps de Saint Augustin, Hachette 1985; W. Gessel, ‘Die Stadt des Aurelius 
Augustinus’ in: B. Bruning, M. Lamberigts en J. van Houtem (ed.), Collectanea Augustiniana. 
Mélanges T.J. van Bavel, Leuven 1990, p. 73-94; S. Lancel, ‘Afer, Afri’ in: AL 1 (1986-1994), p. 
164-166; id., ‘Africa. Organisation ecclésiastique’ in: AL 1 (1986-1994), p. 205-219; id., ‘Carthago’ 
in: AL 1 (1986-1994), p. 759-771; C. Lepelley, ‘Africa. Présentation générale’ in: AL 1 (1986-1994), 
p. 180-205; S. Lancel, ‘Hippo Diarrhytus’ in: AL 3 (2004-2010), p. 349-351; id., ‘Hippo Regius’ in: 
AL 3 (2004-2010), 351-363; K. Vössing, ‘Die nordafrikanischen Provinzen des Imperium Roma-
num’ in: AH, p. 20-27; P. Brown, Through the Eye of a Needle. Wealth, the Fall of Rome, and the 
Making of Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton-Oxford 2012. 

7.  Lancel wijst erop dat de aanduiding Africa bij Augustinus doorgaans niet alleen verwijst naar 
de Romeinse provincie Africa Procunsularis, maar naar alle politieke provincies in het huidige 
Noord-Afrika, zie S. Lancel, ‘Afer, Afri’ in: AL 1 (1986-1994), p. 164-166; zie ook Lepelley, p. 
180-183 en p. 188-194; Vössing, p. 20-27. Lepelly maakt inzichtelijk dat zowel Thagaste als Hippo 
Regius behoren bij de Romeinse provincie Africa Proconcularis en de kerkelijke provincie Numi-
dia, zie Lepelley, p. 189-192.
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op een hoogvlakte in bergachtig gebied waar graanvelden, olijfboomgaarden en 
uitgestrekte bossen bepalend zijn voor het landschap. De dorsvloer is een vertrouwd 
verschijnsel in deze omgeving. Hetzelfde geldt voor Hippo Regius (tegenwoordig 
Annaba), een relatief grote en belangrijke provinciestad. Ten tijde van Augustinus 
heeft de stad al een historie van ruim een millennium, en bezit zij reeds 200 jaar de 
status van Romeinse stad (ciuitas Romana).8 Het inwoneraantal is in het verleden 
wel geschat op 30.000 tot 40.000 inwoners, maar op grond van recentere archeolo-
gische opgravingen vermoedt Gessel dat Hippo meer inwoners heeft gehad.9 Hippo 
Regius ligt zowel aan de Middellandse Zee als aan de monding van een rivier, de 
Ubus (tegenwoordig de Seybouse). Dankzij deze strategische positie is de stad uit-
gegroeid tot een belangrijke havenstad. De haven van Hippo is, op die van Carthago 
na, de grootste van het toenmalige Noord-Afrika, en functioneert als een van de 
belangrijkste exportkanalen voor de omvangrijke graanproductie van Numidië.10

Een aanzienlijk deel van de mensen in en rondom Hippo Regius is betrokken bij 
de landbouw.11 Conreet gaat het met name om de wijnbouw, de productie van olijven 

 8.  Van Hippo Regius zijn slechts archeologische restanten bewaard gebleven. Korte tijd na het over-
lijden van Augustinus in het jaar 430 wordt de stad ingenomen door de Vandalen, maar tot in 
de Byzantijnse tijd blijft zij bekend op de geografische kaart. Volgens Sizoo valt de stad in 697 
A.D. in handen van de Arabieren die haar geheel verwoesten, maar deze datum is niet onbetwist. 
Volgens Lancel is de oude stad vermoedelijk verlaten in de tiende eeuw. Volgens Vössing is de 
bisschopszetel waarschijnlijk bezet geweest tot ongeveer 900 A.D. De bevolking van Hippo ves-
tigt zich enkele kilometers noordelijker in de plaats die tegenwoordig Annaba (eerder Bône) wordt 
genoemd. Zie Sizoo, p. 98; Lancel, ‘Hippo Regius’, p. 351; Vössing, p. 25. Zie verder over Hippo 
Regius o.a. Van der Meer, p. 48-56; Sizoo, p. 98-108; Hamman, p. 36-57; Brown, Biography, p. 
183-197; Gessel, p. 73-94; Lancel, ‘Hippo Regius’, p. 351-363; Vössing, p. 24-27.

 9.  Van der Meer vermeldt de schatting van 30 à 40.000 inwoners, zie Van der Meer, p. 49 (inclusief 
noot 13); Sizoo schat het inwonertal op 40.000, zie Sizoo, p. 98. Gessel vermoedt dat het inwoner-
tal van Hippo Regius in de tijd van Augustinus aanzienlijk groter is, zie Gessel p. 85. Hij wijst er 
bijvoorbeeld op dat het theater van Hippo Regius meer bezoekers kan herbergen dan het theater 
van Carthago, zie Gessel p. 81. Ook refereert hij aan de grootte van de publieke gebouwen, zoals 
het forum en de thermen, zie p. 85. Wat betreft de kerkelijke gebouwen schrijft hij dat de grote 
basiliek gemakkelijk een staanplaats biedt aan 2.000 kerkgangers, zie p. 83.

10.  Zie o.a. Van der Meer, p. 49; Brown, Biography, p. 185-186; Hamman, p. 17-19 en 53-57; Lancel, 
‘Hippo Regius’, p. 351-352; Brown, Through the Eye of the Needle, p. 326-331. Lancel schrijft 
hierover: ‘… et ce port était devenu l’ un des principaux exutoires de la production céréalière de 
la Numidie; à Hippo Regius était en poste un haut fonctionnaire impérial chargé des achats de blé 
pour l’ approvisionnement de Rome’, zie Lancel p. 352. Lepelley noemt het toenmalige Noord- 
Afrika le grenier de Rome, zie Lepelley, ‘Africa’, p. 184-185. 

11.  Volgens Brown is er in de dagen van Augustinus veel minder sprake van een scheiding tussen 
stad en platteland zoals in de tegenwoordige westerse samenleving. Hij schrijft dat de toenmalige 
Noord-Afrikaanse steden het karakter hebben van agro-towns, zie Brown, Through the Eye of the 
Needle, p. 4.

Koren en kaf boek.indb   61 13-01-20   09:13



62

2 – Ante dIcencA oVer de AreA 

en last but not least het verbouwen van graan.12 Illustratief is een opmerking in s. 46 
over het landschap in Numidia. Volgens de prediker is het bedekt met vruchtbare 
korenvelden, maar ontbreken olijfboomgaarden en mooie bossen.13 Veelzeggend 
voor de verbondenheid van de stad met de landbouw is het feit dat Augustinus, 
als bisschop van een grote havenstad, zich in zijn preken rechtstreeks richt tot de 
agrariërs. In bijvoorbeeld s. 87 klinkt het volgende vraag- en antwoordspel: ‘Wat 
doet een landbouwer? Ik vraag het aan u, omdat u landbouwers bent. Wat doet een 
landbouwer? Volgens mij bewerkt hij het land.’14 In s. 361 noemt Augustinus een 
voorbeeld uit het dagelijkse leven op het platteland, waarbij het opvalt dat hij zijn 
gehoor classificeert als enerzijds mensen die de akker bewerken en anderzijds mensen 
die dat niet doen omdat zij alleen maar in de stad leven.15 Een derde voorbeeld is en. 
Ps. 70,1, waar Augustinus tijdens het preken behalve de handelaars (negotiatores) 
ook de landbouwers (agricolae) expliciet aanspreekt.16 In een andere preek maakt hij 
een opsomming van mensen die om allerlei redenen soms ’s nachts moeten werken, 
zoals ambachtslieden (opifices), landbouwers (agricolae), zeelieden (nautae), vissers 
(piscatores), reizigers (uiatores), kooplieden (mercatores), bestuurders (quarumque 
rerum administratores), rechters (iudices), advocaten (causidici) en kopers en ver-
kopers van boeken (litterarum emptores en uenditores). Ook hier staan de agrariërs 
(bijna) vooraan.17 Ten slotte een voorbeeld uit een bewaard gebleven brief, ep. 199. 
In dit schrijven vinden we tweemaal een optelsom van de dagelijkse bezigheden van 
het gewone volk. Beide keren wordt als eerste een uitgesproken agrarische bezigheid 
genoemd: het planten van wijnstokken (nouellare) en het ploegen van een akker 
(arare).18 Bovenstaande voorbeelden bevestigen dat het belang van de landbouw voor 

12.  Cf. o.a. Brown, Biography, p. 185-186; Lepelley, p. 198-200; Lancel, ‘Hippo Regius’, p. 351-352; 
Brown, Through the Eye of the Needle, p. 11, 110-119, 327-328 en 333-334.

13.  Cf. s. 46,39. Overigens wordt uit de context duidelijk dat Augustinus met Numidia niet zijn eigen 
leefomgeving (de politieke provincie Africa Proconsularis) bedoelt, maar de meer zuidwestelijk 
gelegen streken, in casu de omgeving van Tigisi, ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van Cirta/
Constantina, waar volgens Augustinus de bakermat van het donatisme ligt. Zie ook de opmerking 
van Hill bij s. 46,39 in: Works(NY) III,2 (1990), p. 296 noot 96; zie inzake het verschil tussen de 
politieke en de kerkelijke provincie Numidia o.a. Lepelley, ‘Africa’, p. 188-194 en Vössing, p. 
20-27.

14.  Cf. s. 87,2 Quid facit agricola? interrogo uos, qui agricolae estis; quid facit agricola? puto quia 
agrum colit. 

15.  Cf. s. 361,11 Attendunt haec qui agrum colunt; et qui non colunt, quia in urbe semper uiuunt … 
16.  Cf. en. Ps. 70,1,17.
17.  Cf. s. 223G,2 (=Wilmart 7,2). De redenen waarom de genoemde categoriën zo nodig ook ’s nachts 

werken, ligt als vanzelfsprekend in de aard van hun werkzaamheden, waarbij ook klimatologische 
omstandigheden een rol kunnen spelen, zoals de intense hitte van de zomerdag.

18.  Cf. ep. 199,38 Nonne a maxima parte eorum nouellatur, aedificatur, emitur, possidetur, geruntur 
adhuc honores, ducuntur uxores? … nonne hi omnes in his omnibus utuntur hoc mundo? arant, 
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het dagelijkse leven in het toenmalige Noord-Afrika moeilijk overschat kan worden.
Kenmerkend voor de agrarische sector in de dagen van Augustinus is het groot-

grondbezit.19 Veel van de kleinere bezittingen zijn in de loop van de tijd in handen 
gekomen van vermogende families zoals van Romeinse senatoren, of toegevoegd 
aan de keizerlijke domeinen. Dat Augustinus dit proces in zijn eigen tijd ziet ver-
dergaan, blijkt bijvoorbeeld uit en. Ps. 39,7. In deze psalmpreek waarschuwt hij 
tegen de onverzadigbare hebzucht van rijke lieden die onophoudelijk proberen hun 
landgoederen te vergroten. Overigens zijn er behalve de zeer grote spelers in de 
Noord-Afrikaanse agrarische sector ook talloze middelgrote en kleine partijen. Naast 
het vele particuliere plattelandsbezit zijn er op beperkte schaal landgoederen die via 
schenkingen eigendom van de kerk zijn geworden.20 Het eigenlijke werk op het land 
wordt vaak verricht door de pachters (coloni). Met hun families bewerken zij het 
land, en betalen hun jaarlijkse afdrachten aan de landeigenaars. Al zijn zij duidelijk 
onderscheiden van de slaven, in de praktijk is hun vrijheid beperkt. Bovendien zijn 
zij vaak slachtoffer van onderdrukking en uitbuiting. Volgens Lepelley verslech-
teren de levensomstandigheden van de coloni significant tijdens de vierde eeuw, 
mede door corruptie van rijke machthebbers.21 Als representant van de recentere 
literatuur betwist Lepelley dat de Noord-Afrikaanse bevolking verpauperd zou zijn. 
Maar zijn studies geven wel inzicht in een schrijnend contrast tussen rijk en arm.22 

nauigant, comparant, generant, militant, administrant.
19.  Zie hierover o.a. Van der Meer, p. 54-56; Sizoo, p. 7-12; Hamman, p. 117-145; Brown, Biogra-

phy, p. 7-15 en 183-197; Lepelley, ‘Africa’ p. 180-205, met name p. 183-186 en 198-203; Brown, 
Through the Eye of the Needle, passim; zie verder K.H. Chelius, ‘Colonus’ in: AL 1 (1986-1994), 
p. 1064-1085; C. Lepelley, ‘La lutte en faveur des pauvres: observations sur l’ action sociale de 
saint Augustin dans la région d’ Hippone’ in: P.-Y. Fux, J.-M. Roessli en O. Wermelinger (éd.), Au-
gustinus Afer. Saint Augustin: Africanité et universalité. Actes du colloque international Alger-An-
naba, 1-7 avril 2001 (=Paradosis 45/1), Fribourg 2003, p. 95-108; C. Lepelley, ‘Facing Wealth 
and Poverty: Defining Augustine’s Social Doctrine’ in: AugStud 38,1 (2007), p. 1-17.

20.  Cf. o.a. Lepelley, ‘Africa’, p. 198-203; id., ‘Facing Wealth and Poverty’, p. 12-17; Brown, Through 
the Eye of the Needle, p. 322-38, met name p. 325 en 481-502. Wat betreft de kerkelijke goederen 
refereert Brown onder andere aan ep. 125 en 126. In ep. 125,2 benadrukt de kerkvader dat cle-
rici die verantwoordelijkheid dragen over kerkelijke goederen alle schijn van machtsmisbruik of 
zelfverrijking dienen te vermijden. In ep. 126,7 merkt hij terloops op dat hij afstand heeft gedaan 
van zijn familiale bezittingen in Thagaste, en dat deze in het bezit van de kerk ter plaatse zijn ge-
komen. Ook schrijft hij over de vele landerijen (praedia ecclesiae) die hij in zijn hoedanigheid als 
bisschop van Hippo moet beheren. In bijvoorbeeld ep. 185,35-36 benoemt Augustinus de morele 
verplichting om de kerkelijke goederen te gebruiken ten goede van de armen. 

21.  Lepelley schrijft bijvoorbeeld: ‘A normal abuse was the unfair imposition of taxes …’ Verderop 
merkt hij op: ‘The landowners increased the burdens (and the state increased the taxes): so the sta-
tus of the coloni became (not legally but in fact) a kind of serfdom’, zie Lepelley, ‘Facing Wealth 
and Poverty’, p. 6.

22.  Herhaaldelijk bekritiseert Lepelley oudere studies waarin de economische en maatschappelijke 
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Veelzeggend in dit verband is hoe vaak Augustinus in zijn preken de thematiek van 
rijk en arm ter sprake brengt. Daarbij deinst hij er niet voor terug om de rijken aan 
te spreken op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de armen.23 Zo nodig toont 
hij zich bereid om het op te nemen voor de arme pachtboeren (coloni) tegenover 
hun heer.24 Ondertussen wordt hierdoor de sociale ongelijkheid onderstreept. De 
luxe en de weelde van de prachtige landhuizen, zoals bekend vanuit archeologi-
sche opgravingen, zijn wel privileges van de rijke elite, maar niet van het gewone  
volk.25

2.3 De area in de dagelijkse praktijk 

2.3.1 Inleidend
Deze studie is niet bedoeld om een compleet overzicht te bieden van de agrarische 
bedrijvigheid in de Noord-Afrikaanse context waarin Augustinus leeft, nog afge-
zien van de vraag of dat überhaupt mogelijk is. Wel is het de moeite waard om na 
te gaan hoe de dorsvloer functioneert in de dagelijkse praktijk. De bedoeling daar-
bij is een beter begrip van het metaforische gebruik van de dorsvloer bij Augusti-
nus. Daarom wordt de insteek genomen bij de primaire bronnen van de kerkvader 
zelf. Daarbij zal duidelijk worden dat hij tot in detail op de hoogte is van de gang 
van zaken in de landbouw, ondanks dat hijzelf geen echte agrarische achtergrond  
heeft.

2.3.2 De plaats van de area in de jaarlijkse landbouwcyclus
Herhaaldelijk refereert Augustinus aan het proces van het werken op de akker (ager) 

omstandigheden zijns inziens als te negatief worden beschreven, zie o.a. Lepelley, ‘Africa’, p. 
183-186 en 202-203; id., ‘Facing Wealth and Poverty’, p. 3-4. Tegelijkertijd legt hij de vinger bij 
de buitensporige sociale ongelijkheid: ‘On doit donc constater qu’ Augustin n’a pas vécu dans un 
pays appauvri et déclinant, mais dans une région prospère, qui résista beaucoup mieux à la crise 
du monde romain que d’ autres secteurs. On ne peut, cependant, nier les ombres du tableau. Ainsi, 
nous le verrons, l’ extrême inégalité de la repartiton des revenus entraînait de très graves tensions 
sociales.’ Zie Lepelly, ‘Africa’, p. 185 en 200-205; id. ‘Facing Wealth and Poverty’, p. 3-7. Zie ook 
Vössing, p. 20-27; Brown, Through the Eye of the Needle, p. 8-11. Overigens schetsen reeds Van 
der Meer, Sizoo en Hamman een gematigd positief beeld wat betreft de welvaart in Noord-Afrika 
ten tijde van Augustinus.

23.  Zie bijvoorbeeld s. 14, s. 25A (=Morin 12), s. 36, s. 41, s. 53A (=Morin 11), s. 60, s. 85, s. 86, s. 
102, s. 107, s. 107A (=Lambot 5), s. 113, s. 164A (=Lambot 28), s. 345, s. 389, s. 390.

24.  Zie voor diverse voorbeelden o.a. Lepelley, ‘La lutte en faveur des paupres’, p. 98-108; id., ‘Fa-
cing Wealth and Poverty’, p. 7-17.

25.  Cf. o.a. Van der Meer, p. 42-56; Sizoo, p. 7-12; Hamman, p. 117-145; Brown, Biography, p. 7-15 
en 183-197; Lepelley, ‘Africa’, p. 183-186 en 198-203; Brown, Through the Eye of the Needle, 
p. 185-207. 
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tot en met het verzamelen van het koren in de korenschuur (horreum). In een van zijn 
preken gebruikt hij het voorbeeld van een akkerbouwer die zijn rug kromt op het 
land, zich de blaren op de handen werkt, en koude en hitte verdraagt, in de hoop dat 
zijn gezwoeg en gezweet niet tevergeefs zullen zijn.26 Het zwoegen van de landlieden 
wordt concreet gemaakt in het ploegen, het zaaien, het verzorgen van de opgroei-
ende gewassen, en het binnenhalen van de oogst. Daarbij komt dat landbouwers in 
de praktijk altijd rekening moeten houden met onzekere meteorologische factoren, 
de talloze gevaren van de lucht en het weer (tanta pericula caeli et tempestatum).27 
Zo schrijft Augustinus in ciu. 22,22: ‘Hoeveel en hoe groot onheil hebben de land-
lieden, of liever alle mensen, te vrezen voor de vruchten van hun land. Dat onheil 
kan komen uit de hemel of uit de aarde of van schadelijke dieren.’28 In een enarratio 
over Ps. 125/126 spreekt de prediker over zaaien met tranen en met vreugde maaien. 
Als pastor weet hij hoeveel het voor ziijn parochianen betekent als zij het gerijpte 
graan kunnen maaien en de oogst van het land binnenhalen.29 Het koren wordt van 
de akker naar de dorsvloer gebracht. Daar wordt het gedorst en daarna gewand. 
Wanneer het koren op de dorsvloer is ontdaan van stro en kaf, wordt het opgeslagen 
in de korenschuur. Daarmee zijn de bedreigingen voor de oogst overigens nog niet 
voorbij. In de reeds aangehaalde passage in ciu. 22,22 vervolgt Augustinus: ‘Ons 
zijn voorbeelden bekend van mensen van wie de beste oogst door een onverwach-
te overstroming uit de korenschuren werd gespoeld en meegevoerd, terwijl zijzelf 
moesten vluchten.’30 Ondertussen wordt er doorgaans een behoorlijke opbrengst 
van het land binnengebracht in de korenschuren. Daar wordt het graan opgeslagen 
voor latere consumptie of voor de handel. Daarnaast is een deel van het koren weer 
nodig als zaaigoed voor een nieuwe oogst. Augustinus noemt de winter als de tijd 
waarin het bewaard gebleven graan weer tevoorschijn wordt gehaald om in de vers 
geploegde akker gezaaid te worden. Dan begint het beschreven proces van zaaien, 

26.  Cf. o.a. s. 82,15 Quando laborat cum gaudio operarius in agro? … quando attendit segetem, et 
frugum in area prospicit ubertatem: non sine causa laborauit, non sine causa dorsum curuauit, non 
sine causa manus attriuit, non sine causa frigus et aestum tolerauit.

27.  Cf. en. Ps. 68,1,10.
28.  Cf. ciu. 22,22 Agricolae, immo uero omnes homines, quot et quantos a caelo et terra uel a pernici-

osis animalibus casus metuunt agrorum fructibus.
29.  Cf. o.a. en. Ps. 125,13 Fratres mei; seminate in hieme, seminate bona opera et cum ploratis; quia 

qui seminant in lacrimis, in gaudio metent [Ps 125,5]; s. 102,5 Quia et rusticanus quando seminat, 
segetem non uidet, sed terrae credit … ueniet messis nostra. puta quia modo laborantes agimus, 
laborantes operamur recepturi, sicut scriptum est: euntes ibant et flebant, iactantes semina sua; 
uenientes autem uenient cum exsultatione, portantes manipulos suos [Ps 125,6].

30.  Cf. ciu. 22,22 Solent (sc. agricolae) tamen de frumentis tandem collectis et reconditis esse securi. 
sed quibusdam, quod nouimus, prouentum optimum frumentorum fluuius inprouisus fugientibus 
hominibus de horreis eiecit atque abstulit.
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oogsten, dorsen, wannen en opslaan in de korenschuur opnieuw.31 Er is overigens 
ook een preek waarin de opeenvolgende gebeurtenissen worden beschreven van de 
akker tot de bakker: 

Denk er nog eens over na wat er van dat brood te zien was op de akker, hoe de 
aarde het heeft voortgebracht, hoe de regen het heeft gevoed en het is uitgegroeid 
tot een korenaar. Vervolgens hebben mensen gezwoegd om het naar de dorsvloer 
te brengen, het te dorsen, te wannen, op te slaan, tevoorschijn te halen, te malen, 
vochtig te maken en te bakken.32

Al is dit preekfragment interessant in het kader van de beschrijving van de jaarlijkse 
agrarische cyclus, het is de vraag of het werkelijk een preek van Augustinus betreft. 
De authenticiteit hiervan is in het verleden betwist. Bovendien is de metaforische 
inkleuring van het beschreven proces deels afwijkend voor Augustinus.33 Deson-
danks bevestigt ook dit citaat dat de dorsvloer in de jaarlijkse landbouwcyclus een 
 

31.  Cf. o.a. s. 82,15; en. Ps. 68,1,10; in en. Ps. 68,1,10 Labore magno metitur, portatur ad aream, 
trituratur, uentilatur; post tanta pericula caeli et tempestatum, et labores rusticanorum curamque 
dominorum, mittitur in horreum frumentum purgatum. uenit hiems, et quod purgatum erat, profer-
tur et proicitur … Omdat Augustinus hier alleen de wintertijd (hiems) aanduidt als de zaaitijd ligt 
het voor de hand dat hij uitgaat van een jaarlijkse zaai- en oogstcyclus, niet van meerdere cycli 
per jaar. Klimatologisch is meer dan één cyclus per jaar ook moeilijk voorstelbaar, onder andere 
vanwege de relatief koude winters.

32.  Cf. s. 229,1 Recordamini quid fuit aliquando creatura ista in agro, quomodo eam terra peperit, 
pluuia nutriuit, ad spicam perduxit; deinde labor humanus ad aream conportauit, triturauit, uenti-
lauit, recondidit, protulit, moluit, consparsit, coxit, et uix aliquando ad panem perduxit.

33.  In s. 229,1 beschrijft Augustinus het proces van de groei op de akker tot en met het bakken van 
het brood als beeld voor de gelovigen die samen tot één brood (het lichaam van Christus) worden 
gebakken. Evenals elders staat hier de area als area dominica symbool voor de kerk. Maar waar 
de korenschuur (horreum) elders bij Augustinus symbool staat voor het eeuwige leven, betekent 
het verblijf in de korenschuur in deze passage de tijdelijke afzondering van de catechumenen 
voorafgaand aan hun doop, zie s. 229,1. Overigens vertoont de beschrijving van de tarwekorrels 
die worden gemalen en tot één brood gebakken als beeld voor de gelovigen overeenkomst met s. 
227. Hill noemt als argument waarom hij twijfelt aan de authenticiteit van deze preek het gebruik 
van het woord sacerdos (priester) in plaats van episcopus of presbyter voor de bedienaar van het 
sacrament, iets wat volgens hem nergens anders bij Augustinus voorkomt, zie Hill in: Works(NY) 
III,6 (1993), p. 267, noot 1. Verbraken meldt dat de authenticiteit van s. 229 wordt verworpen door 
Adam en Geiselmann, maar bevestigd door Van der Meer, Audet, Mandouze en Zwinggi, zie P.-P. 
Verbraken, Études critiques sur les sermons authentiques de saint Augustin, Steenbrugis-Hagae 
Comitis 1976, p. 110. Hombert gaat wel uit van de authenticiteit van s. 229, maar volgens hem 
is deze preek een compilatie van fragmenten uit vijf preken, zie P.-M. Hombert, Nouvelles re-
cherches de chronologie Augustinienne, Paris 2000, p. 20 noot 50. Zijn uitleg laat overigens de 
mogelijkheid open dat de genoemde delen van s. 229 niet authentiek zijn.
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belangrijke rol speelt als de plaats waar het geoogste graan wordt bijeengebracht, 
gedorst en gewand.

2.3.3 De Latijnse woorden voor koren en kaf
In de agrarische praktijk kunnen diverse graansoorten op de dorsvloer worden ge-
dorst. De meest gebruikelijke aanduidingen voor graan in het oeuvre van Augustinus 
zijn: frumentum/frumenta (455x in 297 verschillende passages), triticum/tritica, 
(300x in 222 verschillende passages), granum/grana, (280x in 185 verschillende 
passages) en hordeum (26x in 17 verschillende passages)34

Frumentum functioneert in het klassieke Latijn enerzijds als aanduiding van ver-
schillende soorten graangewassen, zoals tarwe (triticum), gerst (hordeum) en spelt 
( far), soms ook van peulvruchten zoals bonen ( fabae) en erwten (cicae); anderzijds 
kan frumentum ook een aanduiding zijn van tarwe (triticum) als een specifieke 
graansoort.35 Bij Augustinus zijn beide betekenissen aanwijsbaar. In bijvoorbeeld ciu. 
22,22 is frumentum een synoniem voor fructus agrorum (de vruchten van de akkers), 
dus voor graansoorten in het algemeen.36 Maar frumentum kan ook verschijnen als 
wisselwoord voor de specifieke graansoort triticum, zoals in en. Ps. 36,3,19 waar 
triticum en frumentum afwisselend worden gebruikt voor het koren op de dorsvloer.37 
Nog afgezien van de verschillende soorten graan kan frumentum in het Latijn staan 
voor (a) het gewas op het land, (b) het geoogste maar ongedorste graan, of (c) de 
gedorste en/of gewannen korenkorrels.38 Bij de kerkvader zijn alle drie de categoriën 
aanwijsbaar. In bijvoorbeeld s. 47,6 refereert hij aan de gelijkenis van het onkruid 
(zizania) tussen de tarwe ( frumentum); hier gaat het dus over frumentum als gewas 
op de akker.39 In s. 259,2 gaat het over frumentum als het ongedorste koren dat op 

34.  De aantallen zijn gebaseerd op zoekopdrachten in CAG. Spelt (far) verschijnt bij Augustinus 
slechts in vier passages als een graansoort, maar nergens in relatie tot de area. De vindplaatsen 
van far zijn: beata u. 15; gramm; c. Faust. 16,15; ciu. 6,9.

35.  Cf. o.a. A Latin Dictionary, Oxford Latin Dictionary en Beknopt Latijns-Nederlands woorden-
boek. Zie inzake frumentum ook D. Lau, ‘Frumentum’ in: AL 3 (2004-2010), p. 75-79.

36.  Cf. ciu. 22,22 … agrorum fructibus … frumentis … 
37.  Cf. en. Ps. 36,3,19 Si boni sumus, in ecclesia Christi frumenta sumus; si mali sumus, in ecclesia 

Christi palea sumus, tamen ab area non recedimus … triticum non tollit uentus ex area … Zie ook 
bijvoorbeeld s. 47,6; en. Ps. 92,5.

38.  Cf. o.a. A Latin Dictionary, Oxford Latin Dictionary en Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek.
39.  De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe op de akker is te vinden in Matth. 13,24-30 en 36-

43. Deze gelijkenis is in de werken van Augustinus veelal traceerbaar door middel van het lemma 
zizania, het specifieke woord voor onkruid dat in de Latijnse Bijbeltekst wordt gebruikt. Deze 
gelijkenis komt bij Augustinus relatief vaak voor, regelmatig in combinatie met de area. Enkele 
andere voorbeelden van frumentum als koren op de akker zijn te vinden in c. ep. Parm. 1,21; c. 
litt. Pet. 1,27; Cresc. 3,75.
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de dorsvloer gedorst moet worden.40 Ten slotte kunnen ook de korenkorrels die reeds 
van stro en kaf zijn ontdaan, worden aangeduid als frumentum, zoals in s. 111,3.41

Triticum is de gebruikelijke Latijnse aanduiding van tarwe als een van de graan-
soorten: (a) als gewas op het land, (b) als geoogste tarwe, (c) als gedorst en/of gewan-
nen graan en (d) als gemalen tarwe.42 Al deze betekenissen in het klassieke Latijn 
zijn bij Augustinus terug te vinden. In bijvoorbeeld c. Don. 8 maakt Augustinus een 
zinspeling op de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, waarbij hij spreekt over 
triticum als synoniem voor frumentum; hier gaat het dus over triticum als gewas op 
het land.43 Triticum als de geoogste tarwe die op de dorsvloer wordt gedorst, is te 
vinden in bijvoorbeeld en. Ps. 92,5.44 Een passage waar triticum verschijnt als koren 
dat al van stro en kaf is ontdaan, is en. Ps. 47,11.45 De vierde genoemde betekenis van 
triticum is te vinden in s. 227, waar Augustinus spreekt over over tarwe die gemalen 
wordt om er deeg van te maken voor de bereiding van brood.

Hordeum is het Latijnse woord voor gerst.46 Augustinus spreekt wel over hordeum, 
maar veel minder vaak dan over frumentum of triticum. In bijvoorbeeld ep. 102,24 
wordt gerst (hordeum) als specifieke graansoort nadrukkelijk onderscheiden van 
tarwe (triticum).47 Alleen in diu. qu. 61 en c. Don. 32 wordt hordeum expliciet ge-
relateerd aan de area. Als karakteristiek voor gerst wordt in diu. qu. 61 opgemerkt 
dat het vlies van gerst veel moeilijker loslaat dan van tarwe. Wanneer gerst wordt 
gedorst, blijft dit vlies, anders dan van tarwe, nog vastzitten aan de graankorrel.48

Granum is normaalgesproken het Latijnse woord voor de korrel of de pit van 
bepaalde gewassen, veelal de graankorrel.49 Zo spreekt Augustinus in bijvoorbeeld 
Cresc. 3,75 over grana als de gedorste korenkorrels waarmee de grote schuren worden 

40.  Enkele andere voorbeelden van frumentum als ongedorst koren op de dorsvloer zijn te vinden in 
mor. 1,77; ep. 98,5. 

41.  Zie voor verdere voorbeelden van frumentum als gedorste en/of gewannen korenkorrels in onder-
scheid van palea (kaf) o.a. mor. 1,76; uera rel. 10; cons. eu. 2,92; en. Ps. 68,1,10.

42.  Cf. o.a. A Latin Dictionary, Oxford Latin Dictionary en Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek. 
43.  Enkele andere voorbeelden van triticum als tarwe op het land zijn aanwijsbaar in c. Faust. 22,72; 

c. ep. Parm. 3,9; s. 81,3.
44.  Aanvullende voorbeelden van triticum als geoogste tarwe die op de dorsvloer gedorst moet wor-

den zijn te vinden in f. et op. 31; c. Iul. 6,15; s. 305,1.
45.  Zie voor verdere voorbeelden van triticum als gedorst graan dat al is ontdaan van palea (kaf) o.a. 

mor. 2,66 en cons. eu. 2,26.
46.  Cf. o.a. A Latin Dictionary, Oxford Latin Dictionary en Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek. 
47.  Enkele andere voorbeelden van hordeum in onderscheid van triticum: gramm.; mor. 2,46; s. 80,5.
48.  Cf. diu. qu. 61,1 … hordei enim medulla tenacissima palea tegitur … sicut neque hordeum areae 

tritura illo paleari tegmine exuitur. Zie ook Io. eu. tr. 24,5 en s. 130,1; in Io. eu. tr. 24,5 Nostis 
autem hordeum ita creatum, ut ad medullam eius uix perueniatur; uestitur enim eadem medulla 
tegmine paleae, et ipsa palea tenax et inhaerens, ut cum labore exuatur.

49.  Cf. o.a. A Latin Dictionary, Oxford Latin Dictionary en Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek.
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gevuld. In en. Ps. 49,13 gaat het over grana die verborgen liggen tussen het kaf.50 
Een ander voorbeeld is ciu. 5,7 waar de aanduiding grana betrekking heeft op de 
gezuiverde korenkorrels waarmee de akker wordt ingezaaid.51

Met betrekking tot het koren op de dorsvloer gebruikt Augustinus in zijn vroegere 
werken tot en met cat. rud. (400-405 AD) consequent het Latijnse woord frumentum, 
ook wanneer hij (indirect) refereert aan Matth. 3,12/Luk. 3,17.52 Maar wanneer hij 
deze Schrifttekst letterlijk citeert, in cons. eu. 2,26 (400-405 AD), noemt hij het 
koren op de dorsvloer triticum in plaats van frumentum.53 Dat hier triticum wordt 
gebruikt, valt extra op omdat Augustinus verderop (cons. eu. 2,92) in een indirecte 
referentie aan het geciteerde Bijbelvers terugvalt op het eerdere frumentum. Uit het 
feit dat de kerkvader alleen in het letterlijke Schriftcitaat triticum gebruikt, maar 
elders frumentum, kan worden afgeleid dat frumentum in het dagelijkse spraakge-
bruik de meest gebruikelijke aanduiding is voor het koren op de dorsvloer. Toch 
wordt het koren in de latere werken van Augustinus nogal eens aangeduid als tri-
ticum, vermoedelijk naar aanleiding van de Schrifttekst. Dit wordt al zichtbaar in 
c. ep. Parm. (400-404 AD), een polemisch geschrift dat (deels) verschijnt na cons. 
eu. In boek 1 en 2 van c. ep. Parm. is nog uitsluitend sprake van frumentum op de 
dorsvloer.54 Maar in het derde boek gaat het over triticum op de dorsvloer, overigens 
opnieuw in een geciteerde Schrifttekst, namelijk Jer. 23,28: ‘Wat heeft het kaf te 
maken met het koren?’55 In het onmiddellijke vervolg worden voor het eerst triticum 
en frumentum min of meer afwisselend gebruikt.56 Hetzelfde kan worden opgemerkt 

50.  Zie ook bijvoorbeeld s. 252,4 … ut uix ibi appareant grana frumenti in tam multo numero pale-
arum.

51.  Enkele andere voorbeelden van granum als graankorrel zijn c. Faust. 24,2 (quod nuda grana 
seminentur); c. litt. Pet. 2,196 (granum tritici cadens in terram); Cresc. 3,75 (multa grana quibus 
horrea magna conplentur); en. Ps. 47,11 (unum granum tritici).

52.  Het betreft de volgende passages: mor. 1,76; uera rel. 9-10; ep. 23,6; ps. c. Don. 182; ep. 53,6; exp. 
Gal. 26 en 28; diu. qu. 27; agon. 13; cat. rud. 26. Al gebruikt Augustinus hier triticum nog niet 
als aanduiding voor het koren op de dorsvloer, het Latijnse woord is in deze vroege periode wel 
enkele malen aanwijsbaar als aanduiding van een specifieke graansoort in onderscheid van andere 
graansoorten (cf. gramm.; dial. 6; mor. 2,66) en in enkele Schriftcitaten (Luk. 22,31 in s. dom. m. 
2,33; Simpl. 2,1,4 en Jer. 12,13 in s. dom. m. 2,79). In c. Faust., een geschrift uit ongeveer dezelfde 
tijd als cons. eu., wordt triticum al wel viermaal gebruikt, o.a. voor het koren op de akker (hier: se-
ges), maar niet voor het geoogste graan op de dorsvloer, zie c. Faust. 5,11; 16,15; 22,72 en 22,88.

53.  Zowel de Vetus Latina als de Vulgaat schrijven in Matth. 3,12/Luk. 3,17 triticum in plaats van 
frumentum. Ook wanneer Augustinus Cyprianus citeert inzake de area (Matth. 3,12/Luk. 3,17) 
wordt het koren aangeduid als triticum, zie onder.

54.  Cf. c. ep. Parm. 1,12 en 1,15 waar de area impliciet aanwezig is in de tegenstelling frumentum – 
palea. Cf. ook c. ep. Parm. 2,6 en 2,36 waar de area expliciet wordt genoemd. 

55.  Augustinus citeert de tekst als volgt: ‘Quid paleis ad triticum?’ Cf. c. ep. Parm. 3,17-19 waar deze 
woorden van Jeremia herhaaldelijk worden geciteerd.

56.  Cf. c. ep. Parm. 3,17-19.
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over bapt. (400-405 AD) dat in dezelfde periode wordt gepubliceerd.57 Ook in de 
latere geschriften verschijnen frumentum en triticum afwisselend in de context van 
de dorsvloer, al blijft het bredere begrip frumentum bij Augustinus gebruikelijker 
dan de specifieke graansoort triticum.58

In het klassieke Latijn staat palea/paleae voor het kaf op de dorsvloer. Palea bete-
kent het omhulsel van de graankorrel, in eerste instantie het vlies, maar daarbij ook 
het stro.59 Bij Augustinus vinden we dezelfde betekenissen van palea. Een voorbeeld 
van palea als het omhullende vlies is te vinden in diu. qu. 61, waar wordt ingehaakt 
op het vlies van gerst dat tijdens het dorsen niet loslaat, anders dan van tarwe.60 
Veelal betekent palea bij Augustinus niet alleen het omhullende vlies, maar ook het 
verdere stro waarvan de graankorrels op de dorsvloer worden ontdaan, ofwel het 
afval van de dorsvloer.61 Bij wijze van uitzondering kan purgamenta (pl.) of tegimen/
integumentum functioneren als aanduiding van het kaf.62 Soms spreekt Augustinus 
over stipula, de gebruikelijke term voor stro, korenhalm, stoppel.63

2.3.4 Het dorsen
Wanneer het gerijpte graan op de akker is geoogst, wordt het door de arbeiders naar 
de dorsvloer gebracht om de korrels los te maken van het kaf en/of stro. In het klas-
sieke Latijn is het gebruikelijke woord voor dorsen terere, al heeft dit werkwoord 
een bredere betekenis. De meest basale betekenis van terere is wrijven, en in het 
verlengde hiervan volgen betekenissen zoals dringen en stoten, dorsen, verslijten en 
stukwrijven.64 In het latere Latijn komt het meer eenduidige triturare in de plaats 
van terere als het gebruikelijke begrip voor dorsen.65

57.  Wat betreft het koren op de dorsvloer wordt frumentum gebruikt in bapt. 5,8; 5,15; 6,26; 7,99; 
triticum wordt gebruikt in bapt. 4,18; 5,13; 5,29 en 7,49.

58.  Cf. o.a. c. litt. Pet.; Cresc.; ep. 93; Io. eu. tr.; ep. 105; ep. 108; c. Don.; verder passim.
59.  Cf. o.a. A Latin Dictionary, Oxford Latin Dictionary en Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek.
60.  Cf. diu. qu. 61; diu. qu. 27; zie ook bijvoorbeeld s. 252,5 waar het gaat over kaf dat door de wind 

wordt weggeblazen.
61.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 3,4; s. 311,10; en. Ps. 93,20; Io. eu. tr. 28,11; s. 294,16.
62.  Zie inzake purgamenta als aanduiding voor het kaf o.a. mor. 1,77 en cath. fr. 46 en 70. Purgamen-

tum betekent datgene wat tijdens het reinigen wordt verwijderd: vuil of afval, in casu kaf als afval 
van de dorsvloer. Zie inzake tegimen en integumentum als aanduiding voor het kaf o.a. uera rel. 
10; diu. qu. 61,1 en en. Ps. 8,1. Tegimen of integumentum betekent omhulsel, bedekking, in casu 
kaf als omhulsel van de graankorrel.

63.  Cf. o.a. Cresc. 3,93; ep. 98,5; exc. urb. 9; ep. 208,4; en. Ps. 51,6.
64.  Cf. o.a. A Latin Dictionary, Oxford Latin Dictionary en Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek.
65.  Cf. o.a. A Latin Dictionary en Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek. Het is veelzeggend dat 

triturare niet wordt vermeld in Oxford Latin Dictionary dat zich in principe beperkt tot het klas-
sieke Latijn zonder de patristische literatuur, maar wel in de bijbehorende aanvulling, zie A. Souter 
(ed.), A Glossary of Later Latin to 600 A.D., Oxford 1949 (reprint 1997).
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Wanneer Augustinus het heeft over dorsen, gebruikt hij gewoonlijk het recentere 
werkwoord triturare, inclusief de zelfstandig naamwoorden tritura of trituratio 
(het dorsen) en triturator (degene die dorst). Ter illustratie: in c. litt. Pet. 3,4 wordt 
geschreven dat het kaf samen met het koren wordt gedorst (trituratur), in Cresc. 
4,71 gaat het over het stof dat opdwarrelt bij het dorsen (tritura), en in c. Don. 14 
is sprake van arbeiders die op de dorsvloer dorsen (trituratores). Bij wijze van uit-
zondering kan terere bij Augustinus functioneren inzake de dorsvloer, zoals in gest. 
Pel. 3.66 Verwant met terere is conterere, een werkwoord dat op zich wel bekend is 
bij Augustinus in de betekenis van verbrijzelen, maar zelden in de context van de 
dorsvloer.67 Zo’n uitzondering die de regel bevestigt, is te vinden in c. Don. 14, waar 
triturare en conterere als synoniemen worden gebruikt.68

Om het koren naar en van de dorsvloer te vervoeren, maakt men in het oude 
Noord-Afrika gewoonlijk gebruik van landbouwwagens, getrokken door runderen. 
In ciu. 22,8 verhaalt Augustinus van een bedrijfsongeval met zo’n ossenkar op de 
dorsvloer. Overigens wordt in veel vertalingen niet duidelijk dat het hier gaat over 
een ongeluk op een dorsvloer.69 Het voorval betreft een kleine jongen die op een 
dorsvloer van een landgoed aan het spelen is. Onverwachts komt hij onder een wa-
genwiel terecht. Het ongeluk gebeurt wanneer de koeien die de korenwagen trekken 
onverwachts opzij springen. Met het ernstig gewonde kind lijkt het fataal af te lopen, 
maar wanneer zijn moeder hem bij een reliekschrijn van Stefanus brengt, gebeurt er 
een wonder van genezing.70 Al schrijft de kerkvader hierover in het kader van allerlei 

66.  Cf. gest. Pel. 3 tribula ad fruges terendas …
67.  Zie inzake conterere in de betekenis van verbrijzelen o.a. qu. eu. 1,30; en. Ps. 45,13; in de beteke-

nis van geestelijk verbrijzelen (verbroken van hart) o.a. conf. 4,4; 5,17; 8,4, c. Iul. imp. 5,47; en. 
Ps. 49,15; en. Ps. 130,4.

68.  Cf. c. Don. 14 … numquid et area sub aqua uel sub terra trituratur aut certe nocturnis horis, non 
in sole conteritur aut in ea rusticus caecus operatur? Zie ook bijvoorbeeld s. 223,2 en ep. 73,4. 
Eenmaal functioneert tundere als variant van triturare, maar hier betreft het een citaat van Vergi-
lius in c. Iul. imp. 5,11 cum grauiter tunsis area gemit frugibus, et leues paleae flatibus efferuntur. 
Augustinus citeert hier uit Vergilius, Georgica 3,130-137.

69.  Wijdeveld vertaalt area in deze passage als binnenplaats, zie G. Wijdeveld, Aurelius Augustinus. 
De stad van God, Amsterdam 2002 (eerste druk 1983), p. 1147. Dods vertaalt area hier als court, 
zie M. Dods, ‘The City of God’ in: NPNF 2 (1887, reprint 1994), p. 489. In de editie van The 
Fathers of the Church vertalen Walsh en Honan area als square before the church, zie G.G. Walsh 
and D.J. Honan, Saint Augustine. The City of God, Washington 1954 (reprint 2008), p. 444. Al 
zijn deze vertalingen vanuit het Latijn mogelijk, bij Augustinus betekent area als vanzelfsprekend 
dorsvloer. Bovendien is er, gezien de context, geen reden om area in ciu. 22,8 anders te vertalen. 
De vermelding van de ossen en de ossenkar past juist bij de agrarische werkzaamheden op de 
dorsvloer.

70.  Cf. ciu. 22,8 Audurus nomen est fundi, ubi est ecclesia et in ea memoria martyris Stephani. puerum 
quendam paruulum, cum in area luderet, exorbitantes boues, qui uehiculum trahebant, rota obtriu-
erunt, et confestim palpitauit expirans. hunc mater abreptum ad eandem memoriam posuit, et non 
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genezingswonderen, het voorbeeld brengt iets in beeld van de gebruikelijke gang van 
zaken op de dorsvloer, inclusief de toenmalige transportmiddelen.

De oogst die naar de dorsvloer wordt getransporteerd, bestaat niet per definitie 
uit graan. Vermeldenswaard is in dit verband ep. 46, overigens geen brief van, maar 
aan Augustinus. De brief is geschreven door Publicola, een Romeins senator die 
christen is. Uit dit epistel is af te leiden dat de dorsvloer ook voor het dorsen van 
peulvruchten kan worden gebruikt.71

Op de dorsvloer worden de runderen niet alleen gebruikt om de transportwagens 
te trekken, maar ook ingeschakeld bij het eigenlijke dorswerk. In een psalmpreek be-
schrijft de prediker hoe de arbeiders zich samen met de dorsende koeien in het zweet 
werken in de brandende zon. Een voorbijganger die geen verstand van de landbouw 
heeft, zou kunnen denken dat al dat gezwoeg nutteloos is. Maar iemand die weet wat 
er op de dorsvloer gaande is, begrijpt dat hierdoor het koren tevoorschijn komt uit 
het kaf waarin het verborgen lag.72 Illustratief voor het zware werk op de dorsvloer 
zijn enkele referenties aan de Schriftwoorden dat men een dorsende os niet mag 
muilbanden.73 Bij het dorsen wordt gewoonlijk gebruikgemaakt van een dorsslede 
(tribula).74 Een tribula is een houten plank die aan de onderzijde is voorzien van 
scherpe stukjes steen of ijzeren tanden.75 Zo’n dorsslede wordt getrokken door een 
of meerdere ossen. Wanneer het graan is uitgespreid over de dorsvloer, worden de 
trekdieren ingespannen voor de tribula om heen en weer over de dorsvloer gemend 
te worden. Op deze wijze kunnen zowel de dorsslede als de trappende hoeven van 
de runderen hun werk doen, en de tarwe efficiënt ontdoen van alle overtollige om-
hulsels.76 Augustinus merkt ergens op dat het theoretisch gezien wel mogelijk is om 

solum reuixit, uerum etiam inlaesus apparuit.
71.  Cf. ep. 46,6 Si de area trituratoria tritici uel cuiuscumque leguminis aut torculari, de qua daemoni 

oblatum est, si licet inde manducare christianum scientem? Trituratoria betekent datgene wat 
wordt gedorst; legumen betekent peulvrucht. Overigens speelt het dorsen van peulvruchten in de 
werken van Augustinus geen rol.

72.  Cf. en. Ps. 47,9 Da hominem inexpertum, et putat inaniter fieri quod boues mittuntur, quod ibi 
homines sub aestu desudant ut conterant paleam; sed ibi est et massa uentilatione purganda. tunc 
procedet copia frumenti, quae latebat in copia palearum.

73.  Cf. Deut. 25,4; 1 Kor. 9,9 en 1 Tim. 5,18. Verwijzingen van Augustinus naar deze Schriftwoorden 
zijn te vinden in o.a.: op. mon. 8; Io. eu. tr. 10; en. Ps. 8,12; en. Ps. 65,20; en. Ps. 100,12; en. Ps. 
103,3,9; en. Ps. 126,11; s. 229,1. Enkele passages waarin dorsende ossen ter sprake komen, zonder 
dat er een relatie is met genoemde Bijbelverzen, zijn: en. Ps. 149,3 en c. Iul. imp. 5,11; zie ook 
ep. 73,4.

74.  De acht passages waarin de tribula voorkomt, zijn: diu. qu. 27; ciu. 1,8; exc. urb. 9; gest. Pel. 3; 
en. Ps. 55,11; en. Ps. 73,8; en. Ps. 92,5; en. Ps. 100,12.

75.  Zie o.a. A Latin Dictionary en Oxford Latin Dictionary. In Beknopt Latijns-Nederlands woorden-
boek wordt als betekenis vermeld: dorsmachine met lage, brede, getande, ijzeren raderen.

76.  Cf. o.a. en. Ps. 92,5 In aream intrat tribula; paleam concidit, triticum purgat … et in ipsa area, mira 
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zonder tribula te dorsen, maar dat het met behulp van dit landbouwwerktuig veel 
gemakkelijker gaat.77 Erg waarschijnlijk is het dus niet dat de agrariërs gewend zijn 
om te werken zonder dorsslede. Tijdens het dorsen dwarrelt het kaf op. Met name 
het lichtste kaf wordt al weggeblazen door de wind voordat het eigenlijke wannen 
begint.78 In s. 252 wordt hiervan een levendige beschrijving gegeven: 

De wind komt bijvoorbeeld uit een bepaalde hoek en neemt het kaf mee. Vervolgens 
blaast hij het daarvandaan weer ergens anders heen. Overal vandaan wordt het kaf 
meegenomen en weggeblazen in de omheining, tussen de doornen en waar dan ook 
maar. De wind kan alleen het kaf, niet het koren meenemen.79 

Al worden de korenkorrels niet weggeblazen door de wind, toch verdwijnt een deel 
tijdens het dorsen van de dorsvloer. Hiervan proberen de vogels hun graantje mee 
te pikken. Ondertussen vegen de arbeiders met hun bezems zoveel mogelijk van het 
weggeraakte koren terug naar de dorsvloer.80 Uiteindelijk wordt het gedorste graan 
opgehoopt op de dorsvloer, in afwachting van het wannen.81

2.3.5 Het wannen en de bestemmingen van koren en kaf
Voordat het gedorste graan in de korenschuur terechtkomt, wordt het gewand. De 
bedoeling hiervan is dat koren en kaf, voor zover nog vermengd, definitief van elkaar 
worden gescheiden. Deze laatste scheiding wordt bewerkt doordat men het koren 
omhoog werpt in de lucht, waarbij het kaf wordt weggeblazen door de wind. De ge-
bruikelijke Latijnse begrippen voor wannen zijn het werkwoord uentilare (wannen), 

res est de tritico: recedit a palea, cum exspoliatur, et non recedit ab area, cum trituratur; en. Ps. 
100,12 Quomodo boues triturant, numquid in solum triticum intrant? simul (sc. triticum et palea) 
mittuntur cum tribula in aream; exc. urb. 9 sed unam tribulam sentit area ut stipula concidatur, 
granum autem mundetur; un. bapt. 30 … in areae catholicae tritura tamquam grana mundati sunt 
… tamquam stipulae comminuti sunt.

77.  Cf. gest. Pel. 3.
78.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 2,46; Cresc. 4,71; un. bapt. 25; en. Ps. 54,19.
79.  Cf. s. 252,5 Uentus flat ex hac parte, uerbi gratia, tollit paleas: inde rursus flat, tollit ad alteram 

partem. aquacumque parte tollit paleas, et mittit in sepem, et in spinas, et quolibet. non potest 
frumentum inde tollere: non tollit uentus nisi paleas.

80.  Zie wat betreft de vogels o.a. ep. 105,16; en. Ps. 25,2,5; en. Ps. 149,3. In en. Ps. 25,2,5 Nemo ante 
tempus uentilationis deserat aream, quasi dum non uult pati peccatores, ne praeter aream inuentus, 
prius ab auibus colligatur, quam ingrediatur in horreum. Zie wat betreft het terugvegen van het 
graan o.a. c. litt. Pet. 3,12; c. Gaud. 1,27; s. 164,12. In s. 164,12 Excutiuntur aliquando de area 
dominica et paleae; interdum et grana, sed non longe. sunt autem operarii boni, circumeunt aream, 
et ea quae foris excussa sunt, quibusdam mundatoriis trahunt et reuocant in aream …

81.  Cf. o.a. Gen. litt. 1,12,26 Numquidnam in altum congregatae sunt, sicut fit, cum ad uentilandum in 
area messis trita subrigitur et congesta in aggerem nudat locum, quem diffusa contexerat?
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de zelfstandig naamwoorden uentilator (degene die want), uentilatio (het wannen) en 
uentilabrum (het werktuig om te wannen, de wan).82 Ook bij Augustinus functioneren 
deze woorden voor het proces van het wannen. De wan die men op de dorsvloer ziet, 
wordt door hem als vanzelfsprekend aangeduid als uentilabrum. Enkele malen maakt 
hij melding van een tridens (drietand) of een pala (spade, wan).83 In beide gevallen 
gaat het om een landbouwinstrument waarmee het koren omhoog geworpen wordt. 
Zo krijgt de wind, die in de kuststreek bijna altijd waait, de gelegenheid om het kaf 
weg te blazen. Overigens komt de aanduiding pala bij Augustinus bijna uitsluitend 
voor in enkele citaten van Cyprianus. Opmerkelijk is dat de oorspronkelijke tekst van 
Cyprianus alleen pala vermeldt, terwijl Augustinus in zijn citaat ter verduidelijking 
toevoegt: uel uentilabrum. Hieruit kan afgeleid worden dat in de context van Au-
gustinus pala geen gebruikelijke term meer is voor de wan, maar uentilabrum wel.84

Doorgaans ontbreekt bij Augustinus een gedetailleerde beschrijving van het ei-
genlijke wannen – een indicatie dat deze praktijk als algemeen bekend wordt veron-
dersteld. Wanneer Matth. 3,12 wordt becommentarieerd in cons. eu., is er sprake van 
een man die met de wan in zijn hand de dorsvloer betreedt om deze te reinigen.85 Dit 
reinigen verwijst naar het wannen. Concreet wordt bedoeld dat het gedorste graan 
omhoog geworpen wordt, zodat het kaf kan worden weggeblazen door de wind. In een 
van zijn preken verwoordt de prediker het als volgt: ‘Als je met de wan beide, koren 

82.  Cf. o.a. A Latin Dictionary, Oxford Latin Dictionary en Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek.
83.  De teksten waarin de wan wordt aangeduid als tridens zijn: c. ep. Parm. 3,18 en en. Ps. 49,13 

(rusticus cum tridente). De teksten waarin de wan wordt aangeduid als pala zijn: bapt. 4,18; Cresc. 
2,43 en 2,48; c. Gaud. 2,3 en 2,14; ep. 108,11 en en. Ps. 92,5. In de overige teksten van Augustinus 
wordt uentilabrum gebruikt.

84.  Alle genoemde vindplaatsen van pala betreffen citaten van Cyprianus uit Cypr. ep. 54,3 en 55,25; 
de enige uitzondering die deze regel bevestigt, is en. Ps. 92,5. De verduidelijkende toevoeging uel 
uentilabrum is te vinden in Cresc. 2,43 en 2,48; c. Gaud. 2,3 en 2,14; ep. 108,11. Overigens ver-
meldt Lau in zijn beknopte artikel ‘Frumentum’ in AL alleen dat Augustinus doorgaans niet pala 
maar uentilabrum gebruikt, zie Lau, p. 75-76, inclusief noot 6. Interessant is dat zowel de Vetus 
Latina als de Vulgaat in Matth. 3,12/Luk. 3,17 uentilabrum schrijven, maar dat het tekstkritische 
apparaat ook enkele malen pala vermeldt: bij Irenaeus en Tertullianus (overigens ook bij Augus-
tinus inzake de bovengenoemde ep. 108 aan Macrobius; verder bij Hiëronymus, al is dat niet in 
een citaat van Matth. 3,12/Luk. 3,17). Opmerkelijk wat betreft Tertullianus is dat het tekstkritische 
apparaat van de Vetus Latina verwijst naar De praescriptione haereticorum 3, waar de tekst van 
CLCLT-7 uentilabrum schrijft. Wel schrijft CLCLT-7 pala in De fuga in persecutione, zie ook on-
der (bij Tertullianus). Het feit dat zowel Tertullianus als Cyprianus pala in plaats van uentilabrum 
gebruiken, betekent vermoedelijk dat het hier gaat om een oude variant van de Latijnse vertaling 
die heeft gecirculeerd in Noord-Afrika.

85.  Cf. cons. eu. 2,26 … cuius uentilabrum in manu sua et permundabit aream suam … Deze 
Schrifttekst resoneert in vele andere passages, o.a. c. ep. Parm. 2,6 en 3,19; Cresc. 2,26; c. Don. 
14; c. Gaud. 2,4. Overigens blijkt hieruit dat in de Latijnse versie van Matth. 3,12 volgens Augus-
tinus geen pala maar uentilabrum wordt geschreven.
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en kaf, flink doet opstuiven, dan neemt de wind het lichte (het kaf) mee en blijft het 
zware (het koren) achter.’86 Wie zich hiervan een voorstelling probeert te maken, kan 
begrijpen dat Augustinus in zijn beeldrijke taal het kaf associeert met voedsel voor 
de wind.87 Na het wannen wordt het resultaat van alle inspanning zichtbaar in een 
grote hoop gezuiverd graan op de dorsvloer. Als ‘bijproduct’ verschijnt ernaast een 
andere hoop met alle restafval. In s. 259,2 schildert de prediker het tafereel waarmee 
zijn hoorders vertrouwd zijn. Aan de ene kant van de dorsvloer schetst hij een hoop 
kaf, en aan de andere kant een korenhoop.88 Daarbij is er geen misverstand mogelijk 
over de bestemmingen van respectievelijk koren en kaf: het koren wordt verzameld 
in de schuur, het kaf wordt verbrand in het vuur.89

2.3.6 Een andere betekenis van de area (conf. 2,9)
In alle teksten van Augustinus betekent area als vanzelfsprekend de dorsvloer. Toch 
is er één uitzondering die de regel bevestigt. Het betreft een gedeelte in conf. waar 
de kerkvader herinneringen ophaalt uit zijn jonge jaren. Als jongere van zestien 
jaar trekt hij er eens met zijn vrienden op uit om kattenkwaad uit te halen. In de 
roemrucht geworden paragraaf waarin hij deze jeugdzonde beschrijft, komt de area 
als volgt in beeld: 

Om die perenboom flink te schudden en leeg te roven, gingen wij, de allerslechtste jon-
geren, er in het holst van de nacht naar toe. Voordat we gingen, hadden we ons vermaakt 
op de areae, naar de gewoonte van het verderf. We namen enorme vrachten van die peren 
mee, niet om ervan te eten, maar om ze eventueel aan de varkens te voeren. We hebben 
er overigens wel wat van gegeten, al deden we dat vooral omdat het voor ons leuker was 
naarmate het niet mocht.90

86.  Cf. en. Ps. 25,2,12 Et cum uentilabro utrumque (sc. paleam et frumentum) excusseris, uentus leue 
tollit, graue manet.

87.  Cf. c. Sec. 26.
88.  Cf. s. 259,2 Uidemus quippe in area post uentilationem, aceruum palearum ex una parte, et ace-

ruum frumenti ex alia.
89.  Cf. o.a. s. 259,2 Quo autem palea destinata sit, nouimus; et quemadmodum agricolis faciant fru-

menta laetitiam; s. 299A,6 (=Dolbeau 4,6) Uentilabitur haec area, erit ingens aceruus palearum, 
sed apparebit etiam lucida massa sanctorum. palea in ignem ibit, triticum in horreum. In dit ver-
band wordt ook vaak verwezen naar Matth. 3,12, zie bijvoorbeeld en. Ps. 92,5 Quia ueniet domi-
nus ferens palam in manu sua … frumentum recondet in horreo, paleas comburet igni inexstingui-
bili; zie ook bijvoorbeeld Cresc. 2,27; s. 4,32; s. 111,3; s. 223,2; s. 252,5; zie verder hoofdstuk 7.

90.  Cf. conf. 2,9 Ad hanc excutiendam atque asportandam nequissimi adulescentuli perreximus nocte 
intempesta, quousque ludum de pestilentiae more in areis produxeramus, et abstulimus inde onera 
ingentia non ad nostras epulas, sed uel proicienda porcis, etiamsi aliquid inde comedimus, dum 
tamen fieret a nobis quod eo liberet, quo non liceret.
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In de bekendste vertalingen wordt de plaatsaanduiding in areis vertaald als: op de 
pleinen of in de straten.91 Deze vertaling is voor verbetering vatbaar. Bij Augustinus 
betekent area in alle andere vindplaatsen als vanzelfsprekend dorsvloer. Dat is een 
goede reden om deze vertaling ook hier aan te houden. In dat geval worden hier de 
dorsvloeren van Thagaste bedoeld als de plaats waar de jongeren ’s avonds bijeenko-
men om zich te vermaken (ludum producere). Wel is het opmerkelijk dat Augustinus 
hier een meervoud gebruikt (in areis), terwijl hij bijna altijd over de dorsvloer spreekt 
in enkelvoud.92 Bovendien is de plaatsaanduiding in areis bij hem een hapax. Dat zou 
kunnen duiden op een andere betekenis. Op grond van archeologische opgravingen, 
ook in Noord-Afrika (o.a. in Carthago) komt in DACL een alternatief in beeld, name-
lijk: op de begraafplaatsen.93 Op het eerste gezicht lijkt het misschien vergezocht dat 
de jongeren van Thagaste de begraafplaatsen als locatie voor hun vermaak zouden 
kiezen. Maar bij nader inzien wordt dit vermaak niet als onschuldig voorgesteld. Au-
gustinus typeert zichzelf met zijn makkers als de allerslechtste jongeren (nequissimi 
adulescentuli). Bovendien doet het woordgebruik denken aan de dood. Er is sprake 
van een verderfelijke of dodelijke gewoonte (de pestilentiae more). Vermoedelijk is 
het geen toeval dat dit voorbeeld uit de tijd van zijn vroegere geestelijke dood wordt 
gesitueerd op de plaats van de dood in de meest letterlijke zin. Gezien de retorische 
vaardigheid van Augustinus en de symbolische betekenis van de taal in conf. verdient 
de laatstgenoemde vertaling (op de begraafplaatsen) de voorkeur, al blijft de andere 
vertaling (op de dorsvloeren) een verdedigbaar alternatief.

91.  Ter illustratie enkele voorbeelden van bekende Nederlands en Engelse vertalingen. Sizoo vertaalt 
in areis als: op pleinen en straten, zie A. Sizoo, Augustinus’ confessiones. Latijnsche tekst met 
vertaling, Delft 1948, p. 65. Wijdeveld maakt ervan: op straat, zie G. Wijdeveld, Aurelius Au-
gustinus. Belijdenissen, Amsterdam-Leuven 1997, p. 55. Sleddens vertaalt: op het plein, zie W. 
Sleddens, Aurelius Augustinus. Belijdenissen [Confessiones], Eindhoven-Utrecht 2017, p. 55. Een 
soortgelijke vertaling geeft Pilkington: in the streets, zie J.G. Pilkington, ‘The Confessions of St. 
Augustin’ in: NPNF 1 (1886, reprint 1994), p. 57. In zijn commentaar op conf. schrijft James J. 
O’Donnell over areis: ‘The word can mean playing fields, which would be apt here, but nothing 
suggests Augustine would have recognised the usage’, zie J.J. O’Donnell, Augustine. Confessions 
II. Commentary on Books 1-7, Oxford 1992, p. 130.

92.  Uitzonderingen zijn gest. Pel. 3 en de teksten waarin sprake is van twee areae (zie hoofdstuk 3), 
maar in alle genoemde gevallen gaat het over dorsvloeren.

93.  Cf. DACL 1B (1907), p. 2787-2802, met name p. 2794-2802 (areae africaines); wat betreft de 
patristische teksten wordt verwezen naar Tertullianus: in Ad Scapulam 3 worden niet alleen de 
dorsvloeren maar ook de christelijke begraafplaatsen aangeduid als areae. De vertaling ‘begraaf-
plaatsen’ wordt niet genoemd in bekende woorden zoals Beknopt Latijns-Nederlands Woorden-
boek en Oxford Latin Dictionary, evenmin in A. Souter, A Glossary of Later Latin to 600 A.D., 
Oxford 1949 (reprint 1997). Wel wordt deze vertaling genoemd door Lewis en Scott (A Latin Dic-
tionary), met verwijzing naar Tertullianus, verder bijvoorbeeld in A. Sleumer, Kirchenlateinisches 
Wörterbuch, Hildesheim-Zürich-New York 2011 (eerste druk 1926).
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2.4 De herkomst van de area als metafoor

2.4.1 Inleidend
Wanneer Augustinus de dorsvloer ter sprake brengt, gaat het hem om meer dan alleen 
het agrarische fenomeen. Meestal functioneert de area bij hem als een voorbeeld 
(exemplum) of beeldspraak (similitudo) om geestelijke realiteiten onder woorden te 
brengen.94 Wanneer dat gebeurt, wekt hij de indruk dat hij terugvalt op een beeld-
spraak die algemeen bekend is. Dat wordt al duidelijk bij de vroegste vermelding van 
de area in mor., een anti-manichees geschrift uit de tijd waarin Augustinus nog geen 
presbyter is. Zonder nadere introductie wordt de dorsvloer genoemd als metafoor voor 
de kerk, zowel met betrekking tot de permixtio alsook de eschatologische scheiding 
van koren en kaf.95 In de tweede vindplaats, een passage in uera rel., wordt eveneens 
zonder nadere toelichting verwezen naar de kerk als de dorsvloer van Christus.96 De 
kerkvader gaat er dus van uit dat de dorsvloer als exemplum of similitudo min of meer 
bekend is bij zijn publiek. Als Augustinus veronderstelt dat de metafoor algemeen 
bekend is, dan ligt het voor de hand om te vragen naar de herkomst ervan. Deze 
vraag wordt hier toegespitst door te vragen wat hierover is af te leiden uit zijn eigen 
geschriften. In aanvulling hierop wordt enige aandacht gegeven aan de vraag of er 
ook ongenoemde bronnen aanwijsbaar zijn, en zo ja, welke, al liggen deze mogelijke 
bronnen buiten het eigenlijke onderzoeksveld.

2.4.2 De Heilige Schrift als bron voor Augustinus
Van een kerkvader die zichzelf ziet als een diuinarum scripturarum tractator et 
doctor mag worden verwacht dat hij niet zomaar een willekeurige metafoor zoekt 
voor de kerk, maar dat hij zich hierbij wil baseren op de Bijbel. Wanneer Augustinus 
in mor. en uera rel. refereert aan de area, dan verwijst hij alleen indirect naar Matth. 
3,12/Luk. 3,17. Beide geschriften dateren uit de tijd voordat Augustinus prediker en 
pastor wordt in Hippo Regius. Opmerkelijk is dat hij wel expliciet refereert aan de 
Heilige Schrift wanneer hij de metafoor van de dorsvloer gebruikt in ps. c. Don., 
het populaire volkslied dat hij heeft gedicht in de eerste jaren van zijn ambtelijke 
bediening: ‘Ieder die de Schriften kent, weet wat ik wil uiteenzetten. Johannes de 

94.  Cf. bijvoorbeeld Cresc. 4,33 waar o.a. de area wordt aangeduid als een van de exempla of simili-
tudines voor de kerk, hier in haar gestalte als corpus permixtum; in en. Ps. 8,1 wordt de dorsvloer 
een van de vele en afwisselende similitudines voor de kerk genoemd. In c. Don. 6 worden voor 
de dorsvloer als beeldspraak de volgende begrippen gebruikt: similitudo evangelica, parabola en 
figura.

95.  Cf. mor. 1,76.
96.  Cf. uera rel. 9. Zie ook de eerstvolgende geschriften waarin de dorsvloer aanwijsbaar is, namelijk 

ep. 23,6 en ps. c. Don. 146.
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Doper heeft in zijn tijd duidelijk tegen de Joden gezegd dat Christus bevoegd is hen als 
zijn dorsvloer te wannen.’97 Hier wordt de beeldspraak van de dorsvloer dus expliciet 
herleid tot de Heilige Schrift. Concreet gaat het over de profetische boodschap van 
Johannes de Doper waarin de komst van Christus als volgt wordt aankondigd: ‘Zijn 
wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe verzamelen 
in de schuur en Hij zal het kaf verbranden met onuitblusbaar vuur’ (Matth. 3,12/
Luk. 3,17). De uitdrukkelijke verwijzing naar de prediking van Johannes de Doper 
komt terug in cons. eu. 2,26 en 2,92, respectievelijk in de versie van Mattheüs en van 
Lukas. Dezelfde bron wordt aangewezen in c. ep. Parm. 2,6, waar Matth. 3,12/Luk. 
3,17 bijna letterlijk wordt geciteerd. Veelzeggend zijn de woorden van Augustinus in 
Cresc. 2,27: ‘In de Heilige Schrift, die niemand bedriegt, wordt Gods kerk immers 
een dorsvloer genoemd.’ Als Schriftbewijs volgt een verwijzing naar de komst van 
Christus met de wan op de dorsvloer, conform Matth. 3,12/Luk. 3,17.’98

Opmerkelijk is een passage van latere datum in breuic., waarin Augustinus ver-
slag doet van de Carthaagse rechtszittingen in 411 AD.99 In de voorafgaande tijd is 

97.  Cf. ps. c. Don. 177-179 Omnis qui scripturas nouit, nouit quod uolo aperire. Iohannes baptista 
dixit tunc ad Iudaeos aperte, quod hos tamquam aream suam posset Christus uentilare. Overigens 
vertaalt Hunink deze passage als volgt: ‘Voor alle lezers van de Schrift is helder wat ik hier bedoel. 
Johannes die de Doper heet, zei alle joden openlijk dat Christus hen zou komen dorsen als het 
koren op zijn veld.’ Ten onrechte vertaalt hij uentilare als ‘dorsen’ in plaats van ‘wannen’. Verder 
vertaalt hij aream suam ten onrechte als ‘zijn veld’ in plaats van ‘zijn dorsvloer’. Zie V. Hunink, 
Aurelius Augustinus. Psalm tegen de donatisten [Psalmus contra partem Donati], Budel 2005, p. 
55. Zie over deze passage in ps. c. Don. ook hoofdstuk 3 (twee dorsvloeren).

98.  Cf. Cresc. 2,27 In scriptura quippe sancta, quae neminem fallit, area dicta est ecclesia dei domi-
numque ipsum cum uentilabro esse uenturum et mundaturum aream suam, ut frumenta recondat 
in horreo, paleam uero conburat igni inextinguibili. Zie ook bijvoorbeeld Cresc. 3,44 … ecclesiam 
… quam spiritus sanctus uelut aream cum palea praenuntiauit …

99.  De betreffende collatio Carthaginiensis heeft plaats van 1-8 juni 411 in Carthago. In opdracht 
van keizer Honorius moet Flavius Marcellinus uitspraak doen inzake het conflict tussen de ka-
tholieke en de donatistische kerk. Van de collatio is een stenografisch verslag bewaard gebleven: 
Gesta collationis Carthaginensis. Verder bieden zowel breuic. als c. Don. een eigen weergave 
van Augustinus, gebaseerd op de notulen. Zie inzake de collatio o.a. W.H.C. Frend, The Do-
natist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa, Oxford 1952 (edition 1971), met 
name p. 275-289; E. Lamirande, ‘Augustine and the Discussion on the Sinners in the Church 
at the Conference of Carthage (411)’ in: AugStud 3 (1972), p. 97-112; J.S. Alexander, ‘A Note 
on the Interpretation of the Parable of the Threshing Floor at the Conference of Carthage of 
A.D. 411’ in: JThS 24 (1973), p. 512-519; A. de Vogüé, ‘Bulletin Augustinien pour 1973’ in: 
REAug 20 (1974), p. 366-368 (kritische reactie op Alexander); A. Mandouze, Prosopographie 
chrétienne du Bas-Empire 1. Prosopographie de l’ Afrique chrétienne (303-533), Paris 1982, p. 
340-349 (over Emeritus); S. Lancel, ‘Conlatio Carthaginiensis’ in: AL 1 (1986-1994), p. 1204-
1209; id., ‘Emeritus’ in: AL 2 (1996-2002), p. 802-804; M.A. Tilley, The Bible in Christian North 
Africa. The Donatist World, Minneapolis 1997; B.D. Shaw, Sacred Violence. African Chris-
tians and Sectarian Hatred in the Age of Augustine, Cambridge 2011, met name p. 544-586; 
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de dorsvloer al herhaaldelijk ter tafel gebracht in de polemiek met de donatisten. 
Nergens zijn er aanwijzingen dat de Bijbelse basis van deze beeldspraak an sich door 
hen zou zijn betwist. Toch schrijft Augustinus in breuic. 3,10 dat de woordvoerders 
van de donatistische kerk tijdens de Carthaagse rechtszittingen de similitudo van 
de area terzijde schuiven alsof deze zelfbedacht zou zijn.100 In breuic. 3,15 stelt hij 
zelfs dat zijn opponenten beweren dat hierover niets in het Evangelie te vinden is, 
al voegt hij daar meteen aan toe dat zij zich door hun eigen mensen ter plekke van 
hun vergissing laten overtuigen.101 Wanneer de kerkvader in c. Don. terugblikt op 
de gang van zaken, schrijft hij onder andere: 

Weliswaar hebben uw bisschoppen geprobeerd te ontkennen dat er in het Evangelie ge-
schreven staat dat de kerk met de dorsvloer vergeleken kan worden. Maar zij waren spoedig 
overtuigd door de herinnering aan de woorden van het Evangelie … : Hij zal komen met de 
wan in zijn hand, en Hij zal zijn dorsvloer reinigen, het koren zal Hij opslaan in de schuur, 
maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.102

Er is dus volgens Augustinus geen sprake van een structurele ontkenning van de 
Bijbelse oorsprong van de gelijkenis in de donatistische kerk, maar van een gebrek 
aan Bijbelkennis bij hun woordvoerders tijdens de collatio Carthaginiensis. In zijn 
artikel over de rechtszittingen veronderstelt James S. Alexander dat de kerkvader 
hier een tendentieuze weergave van de feiten geeft. In reactie op Alexander legt 
Adalbert de Vogüé de vinger bij de zwakste schakel in diens betoog. Alexander stelt 
immers niet alleen de eigen weergave van Augustinus in breuic. en c. Don. onder 
kritiek, maar ook de bewaardgebleven officiële versie van de acta. Wanneer Augus-
tinus stelt dat de donatisten hebben betwist dat de dorsvloer een Bijbelse metafoor 
voor de kerk is, dan weet hij zich gedekt door de geautoriseerde notulen. Toch is 

C. Weidmann (ed.), Collatio Carthaginensis anni 411. Gesta Collationis Carthaginensis. Augusti-
nus, Breviculus collationis. Augustinus, Ad Donatistas post collationem, Berlin-Boston 2018.

100.  Cf. breuic. 3,10 De area sane, cui paleam catholici dixerant usque ad tempus uentilationis admix-
tam, tamquam omnino in euangelio nihil tale scriptum sit, exponere similitudinem istam ne co-
nati quidem sunt, sed quasi hoc a se ipsis catholici dixerint, eam tantummodo reprehenderunt …

101.  Cf. breuic. 3,15 Tunc Donatistae interrumpentes dixerunt quod de area non legeretur in euangelio 
scriptum; cumque expressius a catholicis locus euangelii commemoraretur, rursus interrumpendo 
dixerunt occultos malos dictos esse paleam postea uentilandam. De betreffende locus euangelii is 
Matth. 3,12/Luk. 3,17, zie ook Gesta colllationis Carthaginensis 3,261.

102.  Cf. c. Don. 14 Temptauerunt sane episcopi uestri negare scriptum in euangelio, quod areae sit 
ecclesia conparata, sed mox euangelicorum uerborum commemoratione conuicti ad id se conu-
erterunt, ut etiam ibi dicerent occultos malos significatos, non manifestos, de quibus scriptum 
est: ueniet ferens uentilabrum in manu sua et mundabit aream suam, frumenta recondet in horreo, 
paleas autem conburet igni inextinguibili [Mt 3,12].
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daarmee niet gezegd dat zijn weergave in alle opzichten objectief zou zijn. Het is 
veelzeggend dat Augustinus naderhand in c. Gaud. een relativerende versie geeft van 
zijn eerdere verslag. Hij spreekt dan niet meer in meervoud over zijn donatistische 
opponenten die een opfrissing van hun Bijbelkennis nodig zouden hebben, maar in 
enkelvoud. Het blijkt in concreto te gaan over een van de donatistische sprekers, 
bisschop Emeritus. Nog afgezien daarvan is deze Emeritus bij de donatisten een 
respectabele autoriteit bij wie men een grondige kennis van de Heilige Schrift mag 
veronderstellen.103 Het is daarom de vraag of er in dit geval werkelijk sprake is van een 
gebrek aan Bijbelkennis, zoals Augustinus suggereert. Wel wekt de verslaglegging 
van de rechtszittingen de indruk dat Emeritus zich gaandeweg het twistgeprek als 
een kat in het nauw gedreven voelt, en dan een ondoordachte of verkeerd begrepen 
uitspraak doet.104 Kortom, in deze kwestie kan Augustinus de retorische kunst van 
het overdrijven niet worden ontzegd. Ondertussen blijft onbetwist dat de beslissen-
de bewijstekst voor vriend en vijand bestaat uit het reeds bekende Schriftwoord in 
Matth. 3,12/Luk. 3,17.105

Behalve in bovengenoemde niet-homiletische werken wordt Matth. 3,12/Luk. 3,17 
in diverse preken geïdentificeerd als Bijbelse bron voor het metaforische gebruik 
van de dorsvloer. Wanneer de prediker in bijvoorbeeld en. Ps. 92,5 dieper op de be-
tekenis van de dorsvloer ingaat, herinnert hij zijn gemeente aan de evangelielezing 
uit Matth. 3.106 Verdere verwijzingen naar Matth. 3,12/Luk. 3,17 zijn aanwijsbaar in 
onder andere s. 4,32; s. 111,3; s. 223,2; s. 252,5 en s. 260D,2 (=Guelf. 18,2).

Een ander Schriftgedeelte dat relevant is als Bijbelse bron voor het metaforische 
gebruik van de area in de werken van Augustinus, is Richt. 6,36-40. In deze Bij-
belverzen gaat het over de vacht op de dorsvloer van Gideon. In de uitleg van deze 
perikoop ontbreken de gebruikelijke verwijzingen naar koren en kaf, dorsen en wan-
nen. Daarbij functioneert de beeldspraak van de dorsvloer niet zozeer als metafoor 

103.  Zie bijvoorbeeld A. Mandouze, Prosopographie chrétienne, p. 340-349; S. Lancel, ‘Emeritus’ in: 
AL 2, p. 802-804. Dat ook Augustinus Emeritus beschouwt als respectabele collega laat hij mer-
ken in de brief die hij aan hem schrijft (ep. 87). In deze brief spreekt hij hem aan als desiderabilis 
et dilectus frater, en prijst hij zijn eruditie en geleerdheid, zie ep. 87,1.

104.  Cf. c. Gaud. 2,4. Zie ook Gesta collationis Carthaginensis 3,261-263; hier staat beschreven dat 
Augustinus de area als Schriftbewijs noemt, dat Emeritus reageert met de woorden ‘Non legit 
aream’. Uit het feit dat Petilianus vervolgens meteen het woord overneemt van Emeritus als 
woordvoerder van de donatisten kan worden afgeleid dat de woorden van Emeritus ook bij de 
donatisten verkeerd vallen.

105.  Zie ook hoofdstuk 4 (de area als de Bijbelse kroongetuige).
106.  Cf. en. Ps. 92,5 Audistis modo cum euangelium legeretur, quia ueniet dominus ferens palam in 

manu sua, et mundabit aream suam; frumentum recondet in horreo, paleas comburet igni inex-
stinguibili.
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voor de permixtio, maar op een geheel eigen wijze als metafoor voor heilshistorische 
bedelingen.107 De vroegste vermelding van Gideons dorsvloer is te vinden in c. Faust. 
12,32, later gevolgd door cath. fr. 10; ep. 177,14; gr. et. pecc. or. 2,29; qu. 5,29 en qu. 
7,49,9-12.108 In aanvulling op de genoemde niet-homiletische werken verschijnt deze 
specifieke dorsvloer van Gideon met de bijbehorende vacht in enkele preken, namelijk 
en. Ps. 45,10; en. Ps. 71,9; en. Ps. 137,9; s. 131,9 en s. 360A (=Dolbeau 24),3 en 7.

Er zijn nog enkele andere Schriftgedeelten die vermeld kunnen worden wat be-
treft de Bijbelse oorsprong van de dorsvloer bij Augustinus. In adn. Iob verschijnt 
de area in een Schriftcitaat, Job 39,12/15: ‘En vertrouwt u op hem (sc. de eenhoorn) 
dat hij u het zaad zal teruggeven en dat hij het op uw dorsvloer zal brengen?’ In het 
commentaar hierop krijgt de dorsvloer een allegorische betekenis als aanduiding 
van de kerk.109 In qu. 1,171 wordt de dorsvloer genoemd in een andere Bijbeltekst, 
Gen. 50,10: ‘En zij kwamen bij de dorsvloer (van) Atad, aan de overzijde van de 
Jordaan.’110 In deze tekst gaat het om de geografische aanduiding area Atad: de dors-
vloer Atad of de dorsvloer van Atad. Of hier een concrete dorsvloer wordt bedoeld 
of de naam van een bepaalde plaats is moeilijk uit de context op te maken. Wel is 
duidelijk dat de dorsvloer hier niet als beeldspraak functioneert. Ter completering 
van het geheel kan 1 Kor. 9,9 (met de parallelteksten Deut. 25,4 en 1 Tim. 5,18) 
worden genoemd, al is de dorsvloer hier slechts indirect aanwezig: ‘Want in de wet 
van Mozes staat geschreven: U mag een dorsende os niet muilbanden.’ Hier gaat het 
niet om de metaforische betekenis van de dorsvloer an sich, maar van de ossen die 
dorsen. Wat betreft de niet-homiletische werken wordt 1 Kor. 9,9 genoemd in doctr. 
chr. 2,15; c. Faust. 6,9; op. mon. 8; ep. 73,4; c. adu. leg. 2,13 en spec. 39. Wat betreft 
de homiletische werken is de tekst traceerbaar in Io. eu. tr. 10,7; en. Ps. 8,12; en. Ps. 
65,20; en. Ps. 102,12; en. Ps. 103,3,9; en. Ps. 126,11; en. Ps. 145,13; s. Dolbeau 29,9; 
s. 350E (=Erfurt 3),1.

2.4.3 De patres als bron voor Augustinus

2.4.3.1 Vooraf
Herhaaldelijk maakt Augustinus onderscheid tussen het gezag van de Bijbelboeken 
en het gezag van de kerkelijke traditie. Alleen aan de Heilige Schrift kent hij absoluut 

107.  Zie verder hoofdstuk 3.
108.  Genoemde geschriften zijn, met uitzondering van cath. fr., niet gerelateerd aan de donatistische 

polemiek.
109.  Cf. adn. Iob 39 Hierin o.a. Et credes ei quia reddet tibi sementem? [Iob 39,12] nihil ex eo suo 

dominatui uindicabit; sementem quippe dicit opus seminandi. et in aream tuam inferet? [Iob 
39,12].

110.  Cf. qu. 1,171 Et aduenerunt ad aream Atad, quae est trans Iordanem [Gn 50,10]?
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gezag toe.111 Toch plaatst hij zichzelf bewust in de kerkelijke traditie van zijn voor-
gangers. Daarbij heeft de Noord-Afrikaanse traditie als vanzelfsprekend bijzondere 
betekenis voor hem. Tegelijk geeft hij blijk van een bredere blik die oog heeft voor 
de traditie van de wereldwijde christelijke kerk.112 Het is daarom de moeite waard om 
te onderzoeken of, en zo ja, in hoeverre Augustinus inzake het metaforische gebruik 
van de area ook refereert aan vroegere patres.

2.4.3.2 Cyprianus als de enige vermelde bron bij Augustinus
De enige patristische bron waarnaar Augustinus expliciet verwijst inzake de dorsvloer 
is Cyprianus van Carthago (geboren tussen 200 en 210, overleden 14 september 258 
AD). Deze constatering hoeft weinig verwondering te wekken, gezien de status die 
Cyprianus als kerkvader en martelaar heeft gekregen in Noord-Afrika.113 Deze status 
heeft de Carthaagse kerkvader niet alleen in de katholieke, maar ook in de dona-
tistische kerk. Zowel de donatisten als de katholieken beroepen zich op Cyprianus, 
ook in hun ecclesiologische visie.114 Volgens Frend hebben beide partijen daarbij 

111.  Zie bijvoorbeeld Cresc. 2,39; ep. 93,35-36; c. Gaud. 1,38; c. ep. Pel. 4,20; nupt. et conc. 2,51; 
c. Iul. 2,30; s. 162C,14-15 (=Dolbeau 10,14-15); s. 374,10 en 15 (=Dolbeau 23,10 en 15). In ep. 
93,35 schrijft Augustinus dat men van mening mag verschillen met gezaghebbende kerkvaders 
wanneer dat is op grond van het gezag van de canonieke Bijbelboeken: Ipsius unitatis sicut Cypri-
ani et Agrippini primo, quia hoc genus litterarum ab auctoritate canonis distinguendum est. non 
enim sic leguntur, tamquam ita ex eis testimonium proferatur, ut contra sentire non liceat, sic ubi 
forte aliter sapuerunt, quam ueritas postulat. Zie over het gezag van de Heilige Schrift bij Augus-
tinus ook bijvoorbeeld A.D.R. Polman, Het Woord Gods bij Augustinus, Kampen 1955, met name 
p. 63-66; M. Lamberigts, ‘Augustine’s Use of Tradition in His Reaction to Julian of Aeclanum’s 
Ad Turbantium: Contra Iulianum I-II’ in: AugStud 41 (2010), p. 183-200.

112.  Illustratief is het feit dat Augustinus zich wel wil beroepen op Cyprianus van Carthago, maar 
zich inzake het vraagstuk van de overdoop durft distantiëren van diens gezag en zich inhoudelijk 
conformeert aan het standpunt van Cyprianus’ opponent Stefanus van Rome. Zie bijvoorbeeld 
bapt. 1,28-29 (et passim); ep. 93,36-41; un. bapt. 23-24. Overigens is het goed voorstelbaar dat 
Augustinus’ vroegere verblijf in Italië zijn interesse in de wereldwijde kerk, ook buiten de gren-
zen van Noord-Afrika, positief heeft gestimuleerd.

113.  Cyprianus wordt geboren tussen 200 en 210 AD en sterft als martelaar op 14 september 258 in de 
buurt van Carthago, zie o.a. B. Altaner en A. Stuiber, Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der 
Kirchenväter, Freiburg-Basel-Wien 1978, p. 172-81. Over de status van Cyprianus als kerkvader 
schrijft Ernst Dassmann: ‘Cyprian gilt doch als der ideale Märtyrer-Bisschof der Vergangenheit, 
auf den die nordafrikanische Kirche mit Stolz zurückblickt.’ Volgens Dassmann zijn Ambrosius 
en Cyprianus de meest genoemde kerkvaders bij Augustinus, zie E. Dassmann, ‘Cyprianus’ in: 
AL 2 (1996-2002), p. 196-211, met name p. 199-201.

114.  Zie inzake de receptie van Cyprianus door Augustinus o.a. Frend, The Donatist Church; id., 
Saints and Sinners in the Early Church. Differing and Conflicting Traditions in the First Six 
Centuries, London 1985; A.A.R. Bastiaensen, ‘Augustin et ses prédécesseurs latins chrétiens’ in: 
J. den Boeft en J. van Oort (éd.), Augustiniana Traiectina. Communications présentées au Collo-
que International d’ Utrecht 13-14 novembre 1986, Paris 1987, p. 25-57, met name p. 34-36; E. 
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enig recht van spreken.115 Volgens Gaumer sluit de donatistische visie op de kerk 
als gemeenschap van heiligen zelfs beter aan bij Cyprianus dan de visie van Augus-
tinus die de zichtbare kerk ziet als een corpus permixtum. Gaumer is van mening 
dat Augustinus Cyprianus laat buikspreken wanneer hij hem presenteert als de man 
van de kerkelijke eenheid die wars is van afscheiding vanwege de onheiligheid van 
de kerk.116 De receptie van Cyprianus door Augustinus is niet het eigenlijke thema 
van deze dissertatie, maar het is wel de moeite waard om enige aandacht te besteden 
aan de wijze waarop Augustinus zich inzake de dorsvloer beroept op Cyprianus.

De eerste tekst waarin Augustinus expliciet refereert aan Cyprianus als bron wat 
betreft de dorsvloer, is bapt. 4,18. Augustinus citeert hier uit een brief van Cypri-
anus (Cypr. ep. 55,25). De geciteerde woorden van Cyprianus functioneren in de 

Dassmann, ‘Cyprianus’ in: AL 2, p. 196-211; M.A. Gaumer, ‘Dealing with the Donatist Church: 
Augustine of Hippo’s Nuanced Claim to the Authority of Cyprian of Carthage’ in: H. Bakker, P. 
van Geest en H. van Loon, Cyprian of Carthage. Studies in His Life, Language, and Thought, 
Leuven-Paris 2010, p. 181-201; P. van Geest, ‘Pectus ardet Evangelica pietate, et pectori respon-
det oratio: Augustine’s Neglect of Cyprian’s Striving for Sincerity’ in: H. Bakker e.a., Cyprian 
of Carthage, p. 203-223; M. Edwards, ‘Augustine and His Christian Predecessors’ in: M. Vessey 
(ed.), A Companion to Augustine, Oxford 2012, p. 215-226 (inzake Cyprianus alleen p. 219-220); 
M.A. Gaumer, Augustine’s Cyprian. Authority in Roman Africa, Leiden-Boston 2016.

115.  Cf. o.a. Frend, The Donatist Church, p. 130-40. Frend beschouwt Cyprianus als de voorman van 
de rigorist tradition in Noord-Afrika, en als zodanig een identificatiefiguur voor de donatisten. 
Toch noemt hij de eenheid van de kerk, in confrontatie met afscheidingsdenken, zelfs his central 
idea, zie respectievelijk p. 140 en p. 132. Zie ook Dassmann, ‘Cyprianus’, p. 199-205.

116.  Gaumer schrijft inzake het beroep van Augustinus op Cyprianus in de donatistische polemiek in 
zijn general conclusions: ‘… it is unmistakable that in nearly all of those areas where Augustine 
tried to expand upon Cyprian’s authority, Cyprian’s own original intent and context were contrary 
to the purposes that Augustine intended’, zie Gaumer, Augustine’s Cyprian, p. 323 en 327; zie 
ook bijvoorbeeld p. 121-145 en 229-233. Overigens signaleert Gaumer dat Augustinus al refer-
eert aan Cyprianus in c. ep. Parm., maar dat Cyprianus pas echt in beeld komt in bapt., zie o.a. 
Gaumer, p. 103-106. Volgens hem gaat het om een specifieke tactiek die Augustinus ontwikkelt 
in de strijd tegen de donatisten. Deze tactiek zou hij al eerder hebben uitgeprobeerd in de periode 
voor 400 AD, zie Gaumer p. 19-78. Voor deze voorstelling van zaken baseert Gaumer zich op 
enkele passages in niet-homiletische werken (doctr. chr.; conf. en c. Faust.). Van de betreffende 
teksten kan alleen doctr. chr. 2,61 (een opsomming van diverse kerkvaders, waaronder Cypri-
anus) met zekerheid vóór het jaar 400 worden gedateerd; de voor Gaumer meest relevante ver-
wijzingen staan in doctr. chr. 4,45-49, waarbij onvermeld blijft dat deze hoofdstukken tientallen 
jaren later worden gedateerd, zie Gaumer p. 64-66. Problematisch is eveneens zijn verwijzing 
naar de homiletische werken (s. 37; s. 252; s. 271; s. 292; s. 313E; en. Ps. 10; en. Ps. 21,2; en. 
Ps. 33,2; en. Ps. 54; en. Ps. 57, zie Gaumer p. 44-45). Een vroege datering hiervan is veelal zo 
onzeker dat deze weinig kan bewijzen inzake een ontwikkeling van Augustinus in de periode 
voorafgaand aan zijn grote anti-donatistische werken. Ondertussen bevestigt deze constatering 
dat het noodzakelijk is de complexiteit van de chronologie van de homiletische werken metho-
disch te verdisconteren. 
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context van zijn polemiek met de volgelingen van Novatianus.117 In de betreffende 
brief richt Cyprianus zich tot Antonianus, een medepriester (consacerdos) die zich 
aangetrokken voelt tot de afgescheiden novatianen met hun radicalisme. Hij spreekt 
zijn dankbaarheid uit dat Antonianus, ondanks zijn aarzelingen, de eenheid met de 
catholica ecclesia heeft bewaard. Daarbij noemt hij Bijbelse argumenten, zowel 
pro een vergevingsgezinde houding tegenover hen die berouw tonen als contra 
een hardheid die niet van barmhartigheid wil weten.118 Wat betreft Novatianus laat 
Cyprianus er geen misverstand over bestaan dat deze volgens hem geen christen 
kan zijn, ongeacht welke leer hij verkondigt. Cyprianus stelt dit enkel op grond 
van het feit dat Novatianus zich heeft afgescheiden van de ecclesia Christi.119 In dit 
verband veroordeelt Cyprianus kerkelijke afscheiding als hooghartige arrogantie 
die niet meer weet van nederige zachtzinnigheid. Hij spreekt zijn verontwaardiging 
uit over hen die denken dat zij onkruid en tarwe ofwel koren en kaf nu al kunnen 
onderscheiden. Daarbij keert hij zich vooral tegen hen die nu al eigenmachtig de wan 
ter hand nemen om metterdaad het kaf van het koren te scheiden en de dorsvloer te 
reinigen. Zelfs de discipelen van Christus waren niet bevoegd om de wan ter hand 
te nemen. Het reinigen van de dorsvloer heeft Christus geheel voorbehouden aan 
zichzelf, aldus Cyprianus.120 

117.  Novatianus is aanvankelijk presbyter in Rome. Hij verzet zich tegen de milde houding van bis-
schop Cornelius tegenover offeraars (turificati, lapsi) die berouw hebben en willen terugkeren 
naar de kerk. Het verzet resulteert hierin dat Novatianus zichzelf laat wijden als bisschop van 
Rome, tegenover Cornelius. Hiermee wordt het novatiaanse schisma een feit. Dit schisma blijft 
niet beperkt tot Rome, maar krijgt ook invloed in onder andere Noord-Afrika. Opmerkelijk is dat 
de rigoureuze lijn die de novatianen voorstaan tegenover de lapsi overeen komt met de vroegere 
visie van Cyprianus. Maar in het kerkelijke conflict tussen Novatianus en Cornelius kiest Cy-
prianus, samen met zijn Noord-Afrikaanse collega’s, partij voor Cornelius en tegen Novatianus 
met zijn volgelingen. Cyprianus opteert dus bij nader inzien voor een meer verzoeningsgezinde 
opstelling richting de lapsi, en keert zich voluit tegen scheurmakerij. Zie over Cyprianus en zijn 
polemiek met de toenmalige schismatici o.a. B. Altaner en A. Stuiber, Patrologie. p. 170-181; 
Frend, The Donatist Church, p. 125-140; id. Saints and Sinners, p. 94-117; M.A. Tilley, ‘Cyprian 
of Carthage’ in: AthAg (1999), p. 262-264; Dassmann, ‘Cyprianus’, p. 196-211; A.D. Fitzgerald, 
‘Nouatiani, Nouatianus’ in: AL 4 (2012-2019), p. 222-225. Zie ook Cypr. ep. 41-55, waarin de 
Carthaagse kerkvader zich onder andere verantwoordt inzake zijn gewijzigde opstelling.

118.  Cf. o.a. Cypr. ep. 55,1-23.
119.  Cf. Cypr. ep. 55,24; hierin o.a. Quisque ille est et qualiscumque est, christianus non est qui in 

Christi ecclesia non est.
120.  Cf. Cypr. ep. 55,25 Tunc deinde quantus adrogantiae tumor est, quanta humilitatis et lenitatis 

obliuio, adrogantiae suae quanta iactatio, ut quis aut audeat aut facere posse se credat quod nec 
apostolis concessit dominus, ut zizania a frumento putet se posse discernere aut quasi ipsi palam 
ferre et aream purgare concessum sit, paleas conetur a tritico separare. In het vervolg worden de 
metaforen van de area en de ager aangevuld met de beeldspraak van het grote huis waar niet 
alleen gouden en zilveren, maar ook houten en aardewerken vaten staan (cf. 2 Tim. 2,20) als 
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In deze brief van Cyprianus functioneren de gelijkenis van de akker met onkruid 
en tarwe (Matth. 13,24-30 en 36-43) en de gelijkenis van de dorsvloer met koren en 
kaf (Matth. 3,12/Luk. 3,17) als twee equivalente metaforen voor de tijdelijke per-
mixtio van de kerk.121 De zuivering van de dorsvloer door middel van het wannen 
wordt door Cyprianus betrokken op de wederkomst van Christus (dies domini), dus 
de eschatologische scheiding in het laatste oordeel.122 Kortom, in Cypr. ep. 55,25 
hanteert de Carthaagse kerkvader de dorsvloer als belangrijke Bijbelse metafoor in 
zijn strijd tegen scheurmakers. Hij doet dat om te waarschuwen tegen een voortijdige 
en eigenmachtige scheiding van koren en kaf, in casu een afscheiding die de eenheid 
van de kerk verbreekt. 

De woorden van Cyprianus worden door Augustinus nauwgezet geciteerd in bapt. 
4,18.123 Zo gebruikt hij Cyprianus’ gezag in de polemiek met de schismatici van zijn 
eigen tijd, de donatisten. Daarbij functioneert de metafoor van de dorsvloer op de-
zelfde wijze als bij zijn Noord-Afrikaanse voorganger, namelijk als argument tegen 
afscheiding vanwege de onheiligheid van de kerk.124

De eerstvolgende patristische verwijzing van Augustinus met betrekking tot de 
area is in Cresc. 2,43. Hier betreft het een citaat uit een andere brief van Cyprianus 
(Cypr. ep. 54,3). De betreffende brief is een kort schrijven van Cyprianus aan pres-
byter Maximus, samen met Urbanus, Sidonius en Macarius. Het viertal is onlangs 
teruggekeerd vanuit de afscheiding van Novatianus. Cyprianus spreekt zijn dank-
baarheid uit over hun terugkeer naar de katholieke kerk.125 Daarbij kenmerkt hij hun 
tijdelijke verblijf bij de novatianen zonder enige nuancering als een schismatieke 

aanvullende metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk.
121.  Door middel van de aanduidingen zizania en frumentum wijst Cyprianus naar de gelijkenis van 

de akker met onkruid tussen de tarwe, cf. Matth. 13,24-30 en 36-43 (zizania is het specifieke 
woord voor onkruid in deze gelijkenis). De aanduidingen van de area met triticum en palea 
inclusief de zuivering van de dorsvloer met de wan verwijzen naar de profetische prediking van 
Johannes de Doper, cf. Matth. 3,12/Luk. 3,17.

122.  Zie ook het vervolg van Cypr. ep. 55,25.
123.  Cf. bapt. 4,18 waar Cyprianus als volgt wordt geciteerd vanuit Cypr. ep. 55,25 Quantus arrogan-

tiae tumor est, quanta humilitatis et lenitatis obliuio et arrogantiae suae quanta iactatio, ut quis 
audeat aut facere posse se credat, quod nec apostolis concessit dominus, ut zizania a frumento 
putet se posse discernere aut, quasi ipsi palam ferre et aream purgare concessum sit, paleas cone-
tur a tritico separare … In het vervolg citeert Augustinus ook de woorden van Cyprianus over de 
metafoor van het huis met de vaten (cf. 2 Tim. 2,20).

124.  Zie verder hoofdstuk 4 (de area als metafoor voor de permixtio van de kerk in de donatistische 
polemiek).

125.  Cf. Cypr. ep. 54,1-2; zie verder o.a. Cypr. ep. 44 (waarin Maximus verschijnt als gezant namens 
Novatianus uit Rome); Cypr. ep. 46 (waarin Maximus cum suis indringend worden aanspoord om 
terug te keren naar de moederkerk); Cypr. ep. 51 en 53 (waaruit blijkt dat Maximus samen met 
Urbanus, Sidonius en Macarius daadwerkelijk zijn teruggekomen).
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en ketterse dwaling (schismaticus et haereticus error). In het verlengde hiervan 
betoogt hij aan de hand van de gelijkenis van de akker (Matth. 13,24-30 en 36-43) 
dat er in de kerk zowel koren ( frumentum) als onkruid (zizania) te vinden zijn, en 
dat niemand vanwege het onkruid de kerk mag verlaten.126 In het vervolg komt ook 
de dorsvloer in beeld:

De slaaf kan niet meer zijn dan zijn heer. Evenmin kan iemand zich aanmatigen wat de 
Vader uitsluitend aan de Zoon heeft toebedeeld, namelijk dat je denkt dat je de spade of de 
wan nu al ter hand kunt nemen om de dorsvloer te wannen en te zuiveren, of dat je op grond 
van een menselijk oordeel het overal verspreide onkruid kunt afscheiden van het koren.127

Evenals in Cypr. ep. 55,25 zijn de verwijzingen naar Gods Zoon die bevoegd is de 
wan ter hand te nemen, de reiniging van de dorsvloer en de bijbehorende scheiding 
in Cypr. ep. 54,3 gerelateerd aan de prediking van Johannes de Doper (Matth. 3,12/
Luk. 3,17). In beide Cypriaanse brieven functioneert de area als metafoor voor de 
tijdelijke permixtio van de kerk. In beide brieven wordt betoogd dat koren en kaf 
nog niet gescheiden mogen worden in de tijd voorafgaand aan het laatste oordeel 
(het wannen). Overeenkomst tussen beide Cypriaanse brieven is er vooral in de 
veroordeling van afscheiding vanwege de onheiligheid van de kerk.

De hierboven vertaalde woorden uit Cypr. ep. 54,3 worden door Augustinus woor-
delijk geciteerd in Cresc. 2,43.128 Hier grijpt hij dus terug op een andere brief van 
Cyprianus dan in bapt. 4,18. Maar in beide teksten gebruikt hij de area als wapen in 
de strijd tegen de donatisten met een beroep op het gezag van de Carthaagse autoriteit. 
Het citaat uit Cypr. ep. 54,3 komt bij Augustinus terug in onder andere Cresc. 2,48.129 
Verder wordt in ep. 93,36 gerefereerd aan beide brieven van Cyprianus. Letterlijke 

126.  Cf. Cypr. ep. 54,3; evenals in Cypr. ep. 55,25 wordt het ecclesiologische principe van de tijdelijke 
permixtio van de kerk onderstreept met een verwijzing naar de beeldspraak van het huis met de 
gouden/zilveren en houten/aardewerken vaten (2 Tim. 2,20).

127.  Cf. Cypr. ep. 54,3 Esse non potest maior domino suo seruus nec quisquam sibi quod soli filio pa-
ter tribuit uindicare, ut se putet aut ad aream uentilandam et purgandam palam iam ferre se posse 
aut a frumento uniuersa zizania humano iudicio separare. superba est ista obstinatio et sacrilega 
praesumptio quam sibi furor prauus adsumit.

128.  Cf. Cresc. 2,43 waar Cyprianus als volgt wordt geciteerd vanuit Cypr. ep. 54,3 Esse non potest 
maior domino suo seruus nec quisquam sibi quod soli filio pater tribuit uindicare, ut se putet 
aut ad aream uentilandam et purgandam palam uel uentilabrum iam ferre posse aut a frumento 
uniuersa zizania humano iudicio separare. Opmerkelijk is overigens dat Cyprianus alleen pala 
schrijft voor de wan, en dat Augustinus ervan maakt pala uel uentilabrum. Blijkbaar behoeft pala 
zijns inziens nadere toelichting door middel van de toevoeging uel uentilabrum, zie ook boven 
(het wannen en het resultaat).

129.  Zie ook Cresc. 3,35; 3,73; 4,67.
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citaten uit Cypr. ep. 54,3 zijn nog te vinden in ep. 108,10-11 evenals in c. Gaud. 2,3-5 
en 2,14.130 In alle genoemde passages wordt de dorsvloer door Augustinus ingezet in 
een argumentatie tegen de donatisten met een beroep op het gezag van Cyprianus. 

Vermeldenswaard in aanvulling op het bovenstaande is verder een gedeelte uit 
een geschrift van Cyprianus over de eenheid van de kerk: 

Laat niemand denken dat de goede mensen de kerk kunnen verlaten. De wind neemt de 
tarwe niet mee … alleen het lege kaf wordt door de wind verstrooid … Zij worden door 
de apostel Johannes vervloekt en verslagen wanneer hij zegt: ‘Zij zijn uit ons uitgegaan, 
maar zij waren niet uit ons, want als zij uit ons waren geweest, dan zouden zij met ons 
gebleven zijn.131

In het vervolg schrijft Cyprianus dat er allerlei ketterijen (haereses) zijn ontstaan 
en zullen ontstaan, waarbij hij deze haereses expliceert als het verbreken van de 
eenheid.132 Volgens hem laat Christus dergelijke ketterijen toe om onderscheid aan 
het licht te brengen tussen de ware gelovigen (fideles) en de trouwelozen (perfidi). 
Op deze wijze heeft er al een scheiding plaats van koren en kaf, voorafgaand aan de 
oordeelsdag (ante iudicii diem). Hier lijkt het alsof Cyprianus de scheiding van koren 

130.  Zie ook c. Don. 8-11 en 28 en 37; c. Gaud. 2,10; retr. 2,28.
131.  Cf. Cyprianus, De ecclesiae catholicae unitate 9-10 Nemo existimet bonos de ecclesia posse 

discedere: triticum non rapit uentus, nec arborem solida radice fundatam procella subuertit; 
inanes paleae tempestate iactantur, inualidae arbores turbinis incursione uertuntur. hos execratur 
et percutit iohannes apostolus, dicens: ex nobis exierunt, sed non fuerunt ex nobis; si enim fuis-
sent ex nobis, mansissent nobis cum. hinc haeresis et factae sunt frequenter et fiunt, dum peruersa 
mens non habet pacem, dum perfidia discordans non tenet unitatem. fieri uero haec dominus 
permittit et patitur manente propriae libertatis arbitrio ut, dum corda et mentes nostras ueritatis 
discrimen examinat, probatorum fides integra manifesta luce clarescat. per apostolum praemonet 
spiritus sanctus et dicit: oportet haeresis esse ut probati manifesti sint in uobis. sic probantur 
fideles, sic perfidi deteguntur, sic et ante iudicii diem hic quoque iam iustorum adque iniustorum 
animae diuiduntur, et a frumento paleae separantur. Een soortgelijk citaat is aanwijsbaar in Cypr. 
ep. 66,8, een brief aan Florentius, waarin Cyprianus eveneens het afscheidingsdenken onder 
kritiek stelt. Ook hier schrijft hij dat Christus als de beschermer en bewaarder van zijn volk niet 
toelaat dat het koren aan zijn dorsvloer wordt ontroofd, en dat alleen het kaf zich kan afscheiden 
van de kerk. Er is overigens ook een passage bij Cyprianus waar hij in de context van het mar-
telaarschap enkele gevangengenomen gelovigen aanspreekt als grana purgata, en hen aanspoort 
de gevangenis als de korenschuur (horreum) te beschouwen, zie Cypr. ep. 37,2; hier gaat het niet 
over de zuivering van de kerk (de afscheiding van het kaf van trouweloze christenen), maar over 
de persoonlijke zuivering van de martelaren die als koren worden aangeduid.

132.  Bij Augustinus is een ontwikkeling aanwijsbaar, waarbij hij aanvankelijk onderscheid maakt 
tussen haeretici en schismatici, maar later schismatici ook aanduidt als haeretici, zie hoofdstuk 
4. Gezien de wijze waarop Cyprianus het verbreken van de eenheid vereenzelvigt met haeresis is 
de vroegere en mildere lijn van Augustinus origineler dan zijn latere en hardere lijn.
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en kaf situeert in het heden conform een ecclesiologisch heiligheidsideaal. Gaumer 
gebruikt deze passage dan ook als bewijs dat de ecclesiologie van Cyprianus meer 
lijkt op het donatistische ideaal van een zuivere kerk dan op de ecclesiologische 
visie van Augustinus.133 Maar het is de vraag of hier werkelijk sprake is van een 
ecclesiologische tegenstelling tussen Cyprianus en Augustinus. Allereerst moet re-
kening worden gehouden met het feit dat Cyprianus zich in het betreffende geschrift 
juist hartstochtelijk keert tegen een ecclesiologisch heiligheidsideaal dat resulteert 
in afscheiding, in casu het schisma van de novatianen.134 In dit opzicht is er geen 
tegenstelling, maar een belangrijke overeenkomst met de context waarin Augusti-
nus opereert, namelijk zijn polemiek met het donatistische afscheidingsdenken.135 
Bovendien is in het bovenstaande al aangetoond dat Cyprianus in weerwoord tegen 
de novatianen spreekt over de tijdelijke permixtio van de kerk, dat hij zich heftig 
verzet tegen een voortijdige en eigenmachtige zuivering van de kerk, en dat hij de 
definitieve scheiding van koren en kaf reserveert voor Christus in het laatste oordeel 
(het wannen). Deze elementen zijn moeilijk te verenigen met een voorstelling van 
zaken alsof Cyprianus met de geciteerde woorden zou bedoelen dat de eigenlijke 
zuivering van de dorsvloer in het heden plaats zou vinden. Het belangrijkste argument 
waarom de woorden van Cyprianus over het voortijdig weggewaaide kaf niet mogen 
worden uitgespeeld tegen het ecclesiologische denken van Augustinus, is het feit dat 
Augustinus soortgelijke bewoordingen zelf gebruikt. Wanneer de kerkvader van 
Hippo polemiseert tegen de donatisten, spreekt hij evenals Cyprianus herhaaldelijk 
over een voortijdige afscheiding van het kaf. Daarmee bedoelt hij evenals Cyprianus 
dat allen die zich afscheiden van de katholieke kerk daarmee bewijzen dat zij geen 
koren kunnen zijn, maar louter kaf.136 De door Gaumer geciteerde woorden van 

133.  Zie Gaumer, p. 229-233.
134.  In bijvoorbeeld Cyprianus, De unitate 4 gaan de heiligheid en de eenheid van de kerk samen op: 

Quam unam ecclesiam etiam in Cantico Canticorum Spiritus sanctus ex persona Domini desig-
nat, et dicit: ‘Una est columba mea perfecta mea, una est matri suae, electa genetrici suae’. hanc 
ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? In bijvoorbeeld De unitate 6 Quisque ab 
ecclesia segregatus adulterae iungitur, a promissis ecclesiae separatur, nec perueniet ad Christi 
praemia qui relinquit ecclesiam Christi: alienus est, profanus eest, hostit est. In De unitate 19 
schrijft Cyprianus dat de zonde van afscheiding erger is dan de zonde van de lapsi die berouw 
tonen. In De unitate 22 noemt hij het voorbeeld van Judas tussen de apostelen om aan te tonen 
dat de aanwezigheid van de verrader de anderen niet heeft verontreinigd. In De unitate 24 betoogt 
Cyprianus dat de aanwezigheid van de Heilige Geest zichtbaar wordt in de liefde die de eenheid 
bewaart en onverenigbaar is met een schismatieke gezindheid.

135.  Zie ook bijvoorbeeld Frend, The Donatist Church, p. 139; id., Saints and Sinners, p. 101.
136.  Zie bijvoorbeeld c. ep. Parm. 3,17 Nullus alius flatus de area Christi leuissimam paleam ante 

tempus uentilationis excussit, nulla alia praesumptio sacrilega schismata quaecumque ubicum-
que sunt fecit. In bapt. 1,26 Itaque siue intus uersari uideantur siue aperte foris sint, quod caro est 
caro est; siue in area in sua sterilitate perseueret siue occasione temptationis tamquam uento extra 
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Cyprianus uit De unitate betekenen dus geen contrast maar een overeenkomst met 
Augustinus wat betreft koren en kaf in de kerk.137

Kortom, inzake de dorsvloer beroept Augustinus zich op Cyprianus. Daarbij func-
tioneert de dorsvloer zowel bij Cyprianus als bij Augustinus als metafoor voor de 
tijdelijke permixtio van de kerk, contra de afscheidingsbewegingen waarop zij in 
hun eigen tijd reageren. Wel maakt Augustinus in zijn polemiek meer gebruik van 
de dorsvloer dan Cyprianus. In het donatistische debat groeit deze metafoor zelfs 
uit tot zijn Bijbelse kroongetuige.138 Wanneer Augustinus zich in dit verband be-
roept op Cyprianus, ziet hij zich beperkt tot een drietal teksten van de Carthaagse 
kerkvader (Cypr. ep. 54 en 55 en De unitate 9-10). In dit verband moet wel wor-
den bedacht dat drie vindplaatsen bij Cyprianus relatief meer gewicht in de schaal 
leggen dan drie vindplaatsen bij Augustinus. Men moet immers rekening houden 
met de gegevens dat (a) de ambtstermijn van Augustinus veel langer duurt dan 
die van Cyprianus, en (b) dat het bewaardgebleven oeuvre van Augustinus vele 
malen omvangrijker is dan dat van Cyprianus. Bij Cyprianus gaat om een relatief 
korte periode waarin hij heftig reageert op het afgescheiden front, maar bij Augus-
tinus gaat het om een dynamische polemiek die decennia van zijn ambtelijke dienst  
stempelt.139

tollatur, quod palea est palea est, et semper ab illius ecclesiae quae sine macula et ruga est unitate 
diuisus est etiam qui congregationi sanctorum in carnali obduratione miscetur. In c. litt. Pet. 1,20 
spreekt Augustinus over het lichtere kaf (leuior palea) dat voortijdig wordt weggeblazen van de 
dorsvloer. In s. 47,6 wordt de donatisten verweten dat nu al (ante uentilationem) zuiver graan wil-
len zijn, en dat zij daardoor zichzelf op de slechtst mogelijke wijze hebben laten wegblazen (tuo 
uento, pessime uentilaberis), namelijk als kaf in plaats van koren. Zie ook bijvoorbeeld Cresc. 
4,71; un. bapt. 24-25; en. Ps. 25,2,12; en. Ps. 92,5-6; en. Ps. 149,3, s. 88,21; s. 223,2.

137.  Een andere tekst waarin Cyprianus, anders dan bijvoorbeeld Tertullianus, het wannen van de 
dorsvloer niet interpreteert als een scheidingsproces in de tegenwoordige tijd, maar als de toe-
komstige scheiding door Christus in het laatste oordeel, is De mortalitate 12. Hier schrijft hij dat 
er tijdens het dorsen (terere) al kaf wordt weggeblazen door de wind: … Et quando area fruges 
terit, uentos grana fortia et robusta contemnunt, inanes paleae flatu portante rapiuntur. Dit voor-
tijdige verdwijnen van het kaf wordt hier dus niet gerelateerd aan enige vorm van wannen in het 
heden, maar aan het dorsen voordat het eschatologische wannen begint.

138.  Zie hoofdstuk 4 (de area als de Bijbelse kroongetuige).
139.  Cyprianus wordt in het jaar 248/249 gewijd als bisschop van Carthago. Enkele jaren later be-

ginnen de confrontaties met de schismatici. Op 14 september 258 sterft hij al als martelaar. Bij 
Augustinus functioneert de area al in uera rel. (390 AD) als metafoor tegen het afgescheiden 
front, terwijl hij dat tenminste tot in c. Gaud. (418-419 AD) blijft doen, en hij als bisschop actief 
blijft tot in 430 AD. Augustinus heeft zich dus veel langer kunnen bezighouden met de ecclesio-
logische vragen dan Cyprianus.
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2.4.3.3 Verdere patristische bronnen

2.4.3.3.1 Algemeen
Augustinus verwijst nergens expliciet naar andere patres dan Cyprianus met be-
trekking tot de area als metafoor. Daarmee is echter niet gezegd dat er geen andere 
patristische bronnen zouden zijn. Het is immers mogelijk dat patristische bronnen 
waaraan de kerkvader schatplichtig is, bewust of onbewust onvermeld blijven. Nog 
afgezien daarvan is het voorstelbaar dat inzichten van het voorgeslacht indirect 
doorwerken bij het nageslacht. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat een specifieke 
interpretatie van de dorsvloer wel afkomstig is van een bepaalde kerkvader maar 
dat deze in de kerkelijke praktijk de status van een algemeen aanvaarde waarheid 
heeft gekregen. Kortom, het is de moeite waard om het peillood uit te werpen in de 
bewaard gebleven geschriften van enkele invloedrijke voorgangers van Augustinus. 
Dit gebeurt steekproefsgewijs, omdat het bronnenonderzoek buiten het eigenlijke on-
derzoeksveld valt. In beeld komen de volgende drie voorgangers van Augustinus: (a) 
Ambrosius, die als leermeester veel voor Augustinus heeft betekend, (b) Tertullianus, 
een van de vroegste Noord-Afrikaanse voorgangers van Augustinus, en (c) ten slotte 
Origenes die door Augustinus wordt gewaardeerd om zijn exegetische geschriften.140

2.4.3.3.2 Ambrosius 
Ambrosius van Milaan (geboren rond 339, overleden in 397 AD) is van grote bete-
kenis geweest in het leven van Augustinus, al is er geen echte vriendschap tussen 
beide mannen gegroeid. De prediking en het onderwijs van de bisschop van Milaan 
hebben een belangrijke rol gespeeld bij de terugkeer van Augustinus naar de katho-
lieke kerk. In conf. schrijft Augustinus dat vooral de allegorische interpretatie van 
het Oude Testament in Ambrosius’ preken een eyeopener voor hem is geweest. In 
zijn vroegere, maar nog meer in zijn latere levensjaren schrijft hij met respect over 
zijn leermeester (doctor meus).141

140.  Ter illustratie: in de geschriften van Augustinus verschijnt de naam van Cyprianus 664x, Am-
brosius 355x, Tertullianus 15x en Origenes 25x. De aantallen zijn gebaseerd op zoekopdrachten 
in CAG-2. Zie onder wat betreft de betekenis van Ambrosius, Tertullianus en Origenes voor 
Augustinus.

141.  Cf. o.a. conf. 5,23-25; 6,1-8; zie ook bijvoorbeeld c. Iul. 1,10 en 1,44. Ter illustratie conf. 6,6 
Gaudebam etiam, quod uetera scripta legis et prophetarum iam non illo oculo mihi legenda pro-
ponerentur, quo antea uidebantur absurda, cum arguebam tamquam ita sentientes sanctos tuos; 
uerum autem non ita sentiebant. et tamquam regulam diligentissime commendaret, saepe in pop-
ularibus sermonibus suis dicentem Ambrosium laetus audiebam: littera occidit, spiritus autem 
uiuificat [2 Cor 3,6], cum ea, quae ad litteram peruersitatem docere uidebantur, remoto mystico 
uelamento spiritaliter aperiret, non dicens quod me offenderet, quamuis ea diceret, quae utrum 
uera essent adhuc ignorarem. tenebam enim cor meum ab omni adsensione timens praecipitium 
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Inzake Matth. 3,12/Luk. 3,17 verwijst Augustinus niet expliciet naar Ambrosius, 
zoals naar Cyprianus. Toch refereert Ambrosius wel in enkele geschriften aan deze 
Schriftwoorden over de komst van Christus op de dorsvloer. Evenals Cyprianus 
betrekt Ambrosius Matth. 3,12/Luk. 3,17 op de wederkomst van Christus en de wan 
op het laatste oordeel.142 In het spoor van deze traditie zal ook Augustinus de komst 
van Christus op de dorsvloer met de wan eschatologisch interpreteren.

Bij Ambrosius is verder een andersoortig symbolisch gebruik van de area aan-
wijsbaar, namelijk een allegorische uitleg van de vacht op de dorsvloer van Gideon 
(Richt. 6,36-40).143 De kerkvader van Milaan schrijft dat hij van mening is (puto) 
dat met deze vacht het Joodse volk ofwel Israël wordt bedoeld. Daarbij vermeldt hij 
niet of, en zo ja, aan wie hij deze exegese ontleent, maar bij de bespreking van Ori-
genes zal blijken dat zijn uitleg tot in detail overeenkomt met Origenes. De dorsvloer 
waarop de vacht wordt gelegd, staat volgens Ambrosius symbool voor de wereld 
(totus orbis) ofwel de heidense volkeren (gentes) in onderscheid van het Joodse 
volk. De dauw die eerst de vacht en vervolgens de dorsvloer doorweekt, betekent 
Gods Woord (Dei uerba). Verder wordt de doorweekte vacht op de droge dorsvloer 
gerelateerd aan de oudtestamentische bedeling, voorafgaand aan de eerste komst 
van Christus. De droge vacht op de doorweekte dorsvloer wordt betrokken op de 

et suspendio magis necabar. Zie inzake de invloed van Ambrosius op Augustinus onder andere: 
J.A. Davids, ‘Sint Augustinus en Sint Ambrosius’ in: W.S. Jurgens (ed.), Miscellanea Augusti-
niana. Gedenkboek samengesteld uit verhandelingen over S. Augustinus bij de viering van zijn 
zalig overlijden vóór 15 eeuwen, Rotterdam 1930, p. 242-255; Bastiaensen, ‘Augustin et ses 
prédécesseurs latins chrétiens’, p. 25-57, met name p. 30-34; E. Dassmann, ‘Ambrosius’ in: AL 1 
(1986-1994), p. 270-285; N. McLynn, ‘Ambrose of Milan’ in: AthAg (1999), p. 17-19; Edwards, 
‘Augustine and His Christian Predecessors’, p. 215-226, met name p. 221-222 (inzake Ambro-
sius). Overigens schrijft Bastiaensen, onder verwijzing naar Dassmann, dat een studie over de 
invloed van Ambrosius op de werken van Augustinus nog ontbreekt, behalve enkele detailstudies 
en allerlei losse opmerkingen, zie Bastiaensen, p. 31. De literatuurlijst die McLynn in AthAg 
presenteert en de weinige woorden die Edwards hieraan wijdt, betekenen een onderstreping van 
de behoefte aan een dergelijke studie.

142.  Zie o.a. Ambrosius Mediolanensis, Expositio psalmi cxviii,3,15 Quis est qui in hoc igne baptizat? 
non presbyter, non episcopus, non Iohannes, qui ait: ego uos baptizo in paenitentiam, non ange-
lus, non archangelus, non dominationes, non potestates, sed ille, de quo Iohannes ait: qui uenit 
post me fortior me est, cuius non sum dignus calciamenta portare; ipse uos baptizabit in spiritu 
sancto et igni; habet uentilabrum in manu sua et permundabit aream suam et congregabit triticum 
in horreum suum, paleas autem conburet igni inextinguibili. non de hoc baptismate, quod fit per 
sacerdotes ecclesiae, dictum ipse dominus testificatur, siquidem post consummationem saeculi 
missis angelis, qui segregent bonos et malos, hoc futurum est baptisma, quando per caminum 
ignis iniquitas exuretur, ut in regno dei fulgeant iusti sicut sol ipse in regno patris sui. Ook in 
de commentaar op Lukas wordt Matth. 3,12/Luk. 3,17 betrokken op het laatste oordeel (iudicii 
dies), zie Expositio evangelii secundum Lucam lib. 2, linea 1104-1109.

143.  Cf. Ambrosius Mediolanensis, De Spiritu sancto 1,1-18.
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tegenwoordige tijd. Kenmerkend voor de nieuwtestamentische bedeling is volgens 
Ambrosius dat de Joden de bron van het levende water hebben afgewezen, en dat 
deze bron nu de harten van de heidenen bevochtigt.144 In deze allegorese krijgt de 
dorsvloer dus betekenis als metafoor voor de verschillende heilsbedelingen van het 
Oude en Nieuwe Testament. Ambrosius verbindt zijn exegese van Gideons dorsvloer 
met twee andere Schriftgedeelten. De eerstgenoemde tekst is Ps. 71/72,6 waar de 
Latijnse vertaling spreekt over regen die respectievelijk op de vacht en op de aarde 
valt (Descendit sicut pluuia in uellus et sicut stillicidia stillantia super terram). 
Daarbij wordt opgemerkt dat de regen van de Heilige Geest sinds de komst van 
Christus heel de wereld (totus mundus) bevochtigt.145 De tweede Schriftttekst die 
wordt gerelateerd aan de dorsvloer van Gideon, is Joh. 13. Hier wordt het water dat 
Gideon uit de vacht wringt, betrokken op het water waarmee Jezus de voeten van 
zijn discipelen wast. Volgens Ambrosius wordt hiermee bedoeld dat Christus zijn 
gelovigen reinigt van hun zonden.146

De allegorische verklaring van Richt. 6 komt terug bij Augustinus. Vermoedelijk 
heeft hij deze exegese leren kennen via Ambrosius. Augustinus spreekt immers 
openlijk over de invloed die zijn leermeester in Milaan op hem heeft gehad, niet het 
minst wat betreft de allegorische interpretatie van het Oude Testament.147 Dat neemt 

144.  Zie o.a. Ambrosius Mediolanensis, De Spiritu sancto 1,7 Postea vero quam oves quae perierunt 
domus Istrahel - unde puto figuram Iudaici velleris adumbratam -, oves, inquam, illae fontem 
aquae vivae negarunt, ros fidei umentis exaruit in pectoribus Iudaeorum meatus que suos fons ille 
divinus in corda gentium derivavit. Overigens doet Ambrosius hier geen moeite om te betogen 
dat er in de nieuwtestamentische bedeling ook Joden tot geloof in Christus komen en dat er heils-
verwachting is voor het Joodse volk. Augustinus zal dit later wel expliciet doen, zie hoofdstuk 3.

145.  Zie Ambrosius Mediolanensis, De Spiritu sancto 1,8-10. Hierin o.a. Hanc nobis scripturae divi-
nae totius mundi pluviam pollicebantur, quae rigaret orbem sub domini salvatoris adventu spiri-
tus rore divini. venit ergo iam dominus, venit et pluvia, venit dominus stillicidia se cum caelestia 
deferens. et ideo iam nos bibimus, qui ante sitiebamus, et divinum illum spiritum haustu interiore 
potamus. 9. Hoc ergo praevidit sanctus Gedeon quia verum et spiritalem rorem etiam gentes na-
tiones que erant fidei perceptione bibiturae. Overigens interpreteert hij hier de regen of de dauw 
als de Heilige Geest, en niet zoals eerder in hetzelfde geschrift als het Woord van God, zie boven.

146.  Cf. Ambrosius Mediolanensis, De Spiritu sancto 1,11-17; in 1,16 o.a. Veniat igitur, domine Iesu, 
haec aqua in meam animam, in meam carnem, ut huius umore pluviae nostrarum convalles men-
tium adque intimi cordis arva viridescant. veniant in me stillicidia tua gratiam immortalitatem 
que rorantia. dilue gressus mentis meae, ne iterum peccem. dilue animi mei calcaneum, ut possim 
abolere maledictum, ne morsum serpentis interiore pede sentiam, sed, sicut ipse iussisti sequen-
tibus te, ut serpentes et scorpiones inlaeso possim calcare vestigio. redemisti mundum, redime 
unius animam peccatoris.

147.  Zie ook Bastiaensen, p. 31. Bastiaensen schrijft dat Augustinus veel te danken heeft aan Ambro-
sius op het gebied van de exegese en de theologie. In het bijzonder noemt hij hierbij de allego-
rische interpretatie van de Heilige Schrift. Daarbij benoemt hij eveneens dat Ambrosius op zijn 
beurt is beïnvloed door de exegetische methode van Origenes en de Griekse traditie.
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niet weg dat er ook rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van andere 
invloeden, waarbij in ieder geval gedacht kan worden aan Origenes.148 Overigens is 
de overeenkomst tussen Ambrosius en Augustinus inzake de dorsvloer van Gideon 
niet opgemerkt in de artikelen van Bartelink, Bastiaensen en Dassmann.149

2.4.3.3.3 Tertullianus 
De eerste Noord-Afrikaanse kerkvader die, afgezien van Cyprianus, in beeld komt als 
bron, is Tertullianus van Carthago (geboren rond 160, overleden rond 225 AD). Hij 
wordt vaak samen met Cyprianus genoemd als de twee representatieve kerkvaders 
voor de Noord-Afrikaanse kerkelijke traditie.150 Van Augustinus is bekend dat hij 
goed op de hoogte is van Tertullianus’ geschriften.151 Daarom is het opmerkelijk dat 
hij zijn naam nergens noemt in relatie tot de dorsvloer. Dat valt vooral op, omdat de 
dorsvloer wel enkele malen bij Tertullianus functioneert als metafoor voor de kerk, 
en het nauwelijks voorstelbaar is dat Augustinus daarvan niet op de hoogte is.152 
Tertullianus schrijft in De praescriptione haereticorum dat Christus de zijnen kent 
(2 Tim. 2,19) en dat Hij de wan in zijn hand draagt om zijn dorsvloer te reinigen 
(Matth. 3,12/Luk. 3,17). Dit reinigingsproces met de wan wordt door hem betrokken 
op de heftige stormwinden van de vervolging die het kaf van de onoprechte christenen 
wegblazen.153 Ook in De fuga in persecutione gebruikt Tertullianus de dominica area 

148.  Zie onder bij de bespreking van Origenes. Zie ook bijvoorbeeld Bartelink, die opmerkt: ‘Nach-
weisbar hat Ambrosius dem Augustin Gedankengut von Origenes übermittelt.’ Zie G.J.M. Barte-
link, ‘Die Beeinflussung Augustins durch die griechischen Patres’ in: J. den Boeft en J. van Oort 
(éd.), Augustiniana Traiectina. Communications présentées au Colloque International d’ Utrecht 
13-14 novembre 1986, Paris 1987, p. 16.

149.  De interpretatie van Gideon’s dorsvloer door Augustinus komt aan de orde in hoofdstuk 3. Hier 
volstaat de melding dat de elementen die Ambrosius toevoegt aan de interpretatie van de dors-
vloer van Gideon (de combinatie met Ps. 71/72,6 en Joh. 13) bij Augustinus doorgaans ontbre-
ken. Alleen in s. 360A,3 (=Dolbeau 24,3) en s. 131,9 combineert hij de dorsvloer van Gideon met 
Joh. 13, en alleen in en. Ps. 71,9 verbindt hij deze allegorese met Ps. 71/72,6, zie hoofdstuk 3.

150.  Zie bijvoorbeeld Frend, Saints and Sinners, p. 97-102; M.A. Tilley, The Bible in Christian North 
Africa. The Donatist World, Minneapolis 1997, p. 18-41; Gaumer, Augustine’s Cyprian p. 230-233.

151.  Zie bijvoorbeeld Bastiaensen, ‘Augustin et ses prédécesseurs latins chrétiens’, p. 25-57, met 
name p. 49-52; F. Chapot, ‘Tertullian’ in: AthAg (1999), p. 822-824; Edwards, ‘Augustine and 
His Christian Predecessors’, p. 215-226 (met betrekking tot Tertullianus slechts enkele opmer-
kingen op p. 218); in haer. 86 schrijft Augustinus over Tertullianus: cuius (sc. Tertulliani) legun-
tur opuscula eloquentissime scripta. 

152.  James S. Alexander heeft in zijn artikel over de dorsvloer al opgemerkt dat de dorsvloer als 
metafoor voor de kerk al getraceerd kan worden bij Tertullianus, zie Alexander, ‘A Note on the 
Interpretation of the Parable of the Threshing Floor at the Conference of Carthage of A.D. 411’, 
p. 512-519, met name p. 513 noot 1.

153.  Cf. Tertullianus, De praescriptione haereticorum 3 Et ideo cognoscit dominus qui sunt eius et 
plantam quam non plantauit eradicat, et de primis nouissimos ostendit et uentilabrum in manu 
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als beeld voor de kerk van Christus. Al spreekt hij in zekere zin over een vermenging 
van koren met kaf, hij situeert het scheidingsproces van het wannen voluit in het 
heden. De wan in Christus’ hand wordt door hem vereenzelvigd met de vervolging 
(persecutio) van de kerk. Door de wan van de vervolging wordt het koren van de 
martelaren gescheiden van het kaf van de ontkenners.154 Tertullianus spreekt hier dus 
niet over de dorsvloer als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk, zoals 
Cyprianus en Augustinus.155 Bij hem is de dorsvloer van de kerk juist de plaats waar 
het koren van de ware gelovigen wordt gezuiverd van het kaf van de afvalligen. Het 
wannen van de dorsvloer (Matth. 3,12/Luk. 3,17) wordt door hem niet betrokken op 
de eschatologische scheiding van koren en kaf, maar op de tegenwoordige tijd waarin 
de kerk volgens hem wordt gezuiverd van het kaf. Gezien de nadruk die Tertullianus 
legt op de zichtbare heiligheid van de kerk is het begrijpelijk dat hij de dorsvloer niet 
gebruikt om de kerk te karakteriseren als een corpus permixtum. Belangrijk met het 
oog op een vergelijking met Augustinus is dat Tertullianus zich niet keert tegen het 
front van een schismatieke heiligheidsbeweging. In plaats daarvan scheidt Tertulli-
anus zichzelf af, en gaat hij over naar het min of meer charismatische montanisme. 
Later keert hij ook deze beweging de rug toe en blijft hij over met een afgescheiden 
gemeente.156 Terwijl Augustinus, evenals Cyprianus, redeneert vanuit zijn ambtelijke 
verantwoordelijkheid binnen de ecclesia catholia, opereert Tertullianus vanuit het 

portat ad purgandam aream suam. auolent quantum uolunt paleae leuis fidei quocumque adflatu 
temptationum, eo purior massa frumenti in horrea domini reponetur.

154.  Cf. Tertullianus, De fuga in persecutione 1 Hoc nomine iudicium est persecutio, per quam quis 
aut probatus aut reprobatus iudicatur: porro iudicium soli Deo competit. haec pala illa, quae 
et nunc dominicam aream purgat, ecclesiam scilicet, confusum aceruum fidelium euentilans et 
discernens frumentum martyrum et paleas negatorum… sic et agonem intellegi capit persecutio-
nem. a quo certamen edicitur, nisi a quo corona et praemia proponuntur?

155.  Al gebruikt Tertullianus de area niet als metafoor voor de kerk als corpus permixtum zoals Au-
gustinus, toch gebruikt Augustinus de area soms zoals Tertullianus, dat wil zeggen dat hij af en 
toe over het wannen (uentilare) kan spreken als een voortijdige scheiding, voorafgaand aan het 
eschatologische oordeel. Zie bijvoorbeeld s. 311,10 waarin het zowel gaat over de eschatolo-
gische uentilatio alsook over een modica qualiscumque uentilatio tempore persecutionis; deze 
voortijdige uentilatio wordt nader uitgelegd als een tentatio; zie ook bijvoorbeeld s. 51,1 waar 
Augustinus klaagt dat de spelen die dezelfde dag plaatshebben (dies muneris) velen van de kerk 
hebben ‘weggeblazen’ uit de kerk. Dat neemt niet weg dat de komst van Christus met zijn wan 
op de dorsvloer van zijn kerk (Matth. 3,12/Luk. 3,17) door Augustinus eschatologisch wordt 
geïnterpreteerd, in onderscheid van Tertullianus.

156.  Zie o.a. Altaner en Stuiber, Patrologie, p. 148-163; Frend, Saints and Sinners, p. 97-99; Chapot, 
‘Tertullian’, p. 822-824. In haer. 86 schrijft Augustinus over Tertullianistae in Carthago die hij 
in zijn dagen nog kent als volgelingen van Tertullianus. Overigens gaat het volgens hem over een 
zeer klein groepje (paucissimi) dat nog is overgebleven. Deze laatste Tertullianistae zijn op dat 
moment inmiddels overgegaan naar de ecclesia catholica, en hebben daarbij ook hun kerkge-
bouw overgegeven, zie haer. 86.
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afgescheiden front. Dit verschil in context maakt begrijpelijk waarom Augustinus 
wel met Cyprianus, maar moeilijk met Tertullianus uit de voeten kan wanneer hij 
het donatistische afscheidingsprincipe wil bestrijden. Veelzeggend is dat Augusti-
nus ondanks een zekere waardering voor Tertullianus hem toch schaart onder de 
ketters, vooral vanwege zijn afscheidingsdenken.157 In ecclesiologisch opzicht is er 
dus sprake van een fundamenteel verschil tussen Augustinus en Tertullianus, maar 
van overeenstemming tussen Augustinus en Cyprianus. Zowel het verschil als de 
overeenkomst komen duidelijk uit de verf bij een analyse van de wijze waarop de 
dorsvloer functioneert als metafoor voor de kerk. Dit betekent dat er in ecclesio-
logisch opzicht geen sprake is van een radicale breuk tussen Augustinus en zijn 
Noord-Afrikaanse voorgangers.158 In tegenstelling tot Tertullianus is het Cyprianus 
die de area al gebruikt als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk, en in 
dit spoor gaat Augustinus later verder.

2.4.3.3.4 Origenes 
Naar de invloed van Origenes van Alexandrië (geboren rond 185, overleden in 
253/254 AD) op Augustinus is nog relatief weinig onderzoek gedaan.159 Wel is be-

157.  Cf. haer. 86; hierin o.a. Non ergo ideo est Tertullianus factus haereticus, sed quia transiens ad 
Cataphrygas, quos ante destruxerat, coepit etiam secundas nuptias contra apostolicam doctrinam 
tamquam stupra damnare, et postmodum etiam ab ipsis diuisus sua conuenticula propagauit.

158.  Dat Augustinus in ecclesiologisch opzicht een radicale breuk met zijn Noord-Afrikaanse voor-
gangers zou betekenen, is de visie van bijvoorbeeld M. Tilley en M.A. Gaumer. Zie bijvoorbeeld 
Tilley, The Bible in Christian North Africa, p. 18-41; volgens Tilley gaat het in de ecclesiologie 
van Cyprianus om een zuivere kerk te midden van een goddeloze wereld, zie Tilley, p. 176; al 
zijn deze noties bij Cyprianus duidelijk aanwijsbaar, zijn toon wordt heel anders in confrontatie 
met de schismatieke novatianen, zie boven. Zie ook Gaumer, Augustine’s Cyprian, p. 230-233; 
evenals Tilley gaat Gaumer ervan uit dat Tertullianus en Cyprianus dezelfde Noord-Afrikaanse 
ecclesiologische traditie vertegenwoordigen, in contrast met Augustinus. Deze visie is moeilijk 
houdbaar, gezien de wijze waarop de dorsvloer bij de genoemde kerkvaders functioneert. Ove-
rigens heeft Frend al eerder gesignaleerd dat het ecclesiologische denken van Cyprianus genu-
anceerder is dan van Tertullianus, zie Frend, Saints and Sinners, p. 94-117, met name p. 97-102.

159.  Zie inzake de invloed van Origenes op Augustinus o.a. Bartelink, ‘Die Beeinflussung Augustins 
durch die griechischen Patres’ in: Augustiniana Traiectina (1987), p. 9-24; J.W. Trigg, ‘Origen’ 
in: AthAg (1999), p. 603-605; Edwards, ‘Augustine and His Christian Predecessors’, p. 215-226, 
met name p. 223-224 (weinig nieuws inzake Origenes; overigens wordt Origenes volgens Ed-
wards slechts eenmaal genoemd door Augustinus, terwijl CAG tenminste 25 vindplaatsen geeft); 
A. Fürst, ‘Origenes’ in: AL 4 (2012-2019), p. 380-388. Wat betreft de stand van zaken in het 
onderzoek schrijft Gerard Bartelink onder andere: ‘Der Einfluss von Origenes auf Augustin ist, 
namentlich auch insoweit er über andere Schriftsteller gegangen ist, noch erst sehr unvollständig 
untersucht worden. Öfters wurde festgestellet, dass eine grundlegende Studie über dieses Thema 
ein dringendes Bedürfnis ist’, zie Bartelink, p. 14-15. In het recente artikel van Fürst in AL wordt 
duidelijk dat in deze behoefte nog niet is voorzien, zie Fürst, p. 382 noot 7.
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kend dat Augustinus zowel via Ambrosius als via Hiëronymus het gedachtegoed van 
Origenes heeft leren kennen, evenals via de vertalingen van Rufinus.160 Dat ook hijzelf 
een en ander van Origenes heeft gelezen, kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit een 
vroege brief waarin Augustinus Hiëronymus aanspoort om de exegetische werken 
van Origenes in het Latijn te vertalen ten bate van de Afrikaanse kerken.161 Enkele 
jaren later laat Augustinus merken dat hij weet van de verkettering van Origenes, 
en vraagt hij Hiëronymus om nadere uitleg hierover.162 In het latere geschrift haer. 
wijdt Augustinus wel waarderende woorden aan Origenes, maar schaart hij hem toch 
onder de ketters, vooral vanwege zijn afwijkende eschatologische voorstellingen.163 
De verdachte klank die de naam van Origenes in de Vroege Kerk krijgt, heeft als 
gevolg dat kerkvaders zoals Ambrosius en Hiëronymus hun bron nogal eens onge-
noemd laten wanneer zij putten uit zijn werk. Overigens is daarmee niet gezegd dat 
iedere parallel een bewijs van rechtstreekse beïnvloeding zou zijn, omdat er ook 
sprake kan zijn van een uitleg of een visie die algemeen bekend is of die separaat is 
ontstaan.164 Wel betekent deze constatering dat er rekening gehouden moet worden 
met de mogelijkheid dat Augustinus inzichten ontleent aan Origenes zonder zijn 
naam te noemen.

Wat betreft het metaforische gebruik van de dorsvloer refereert Augustinus ner-
gens expliciet aan Origenes. Ondertussen is de area als gelijkenis wel bij de Griekse 
kerkvader te vinden. In de prekenbundel over Leviticus (In Leviticum homilae) wordt 
de dorsvloer terloops genoemd als voorbeeld om te verduidelijken dat alles wat 
voortkomt uit Gods Woord ontdaan moet worden van wat overbodig of nutteloos 
is, zoals koren op de dorsvloer ontdaan moet worden van kaf en stro.165 Relevanter 
voor dit onderzoek is de wijze waarop de dorsvloer functioneert in de homiletische 
verhandelingen over Richteren (Homiliae in librum Iudicum). Origenes concentreert 
zich hier op de betekenis van het teken (signum) van de vacht op de dorsvloer van 
Gideon (Richt. 6,36-40). De schaapsvacht wordt door hem geïnterpreteerd als het 

160.  Zie Bartelink, p. 14-16; Fürst, p. 381-382.
161.  Cf. ep. 28,2 Petimus ergo et nobiscum petit omnis Africanarum ecclesiarum studiosa societas, ut 

interpretandis eorum libris, qui Graece scripturas nostras quam optime tractauerunt, curam atque 
operam inpendere non graueris. potes enim efficere, ut nos quoque habeamus tales illos uiros et 
unum potissimum, quem tu libentius in tuis litteris sonas. Al wordt de naam van Origenes hier 
niet expliciet genoemd, hij wordt onmiskenbaar bedoeld, zie o.a. Trigg, p. 604; Fürst, p. 381; 
zie ook ep. 40,9: in deze brief die Augustinus enkele jaren later schrijft aan Hiëronymus wordt 
Origenes wel met name genoemd.

162.  Cf. ep. 40,9; zie ook Fürst, p. 381-382.
163.  Cf. haer. 43.
164.  Cf. o.a. Bartelink, p. 17; Fürst, p. 382.
165.  Cf. Origenes (sec. translationem Rufini), In Leviticum homiliae 16,5. Deze preek is door Rufinus 

vertaald in het Latijn in 403-404 AD volgens de notities bij de tekst in CLCLT-7.
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volk Israël, de overige grond (de dorsvloer) als de overige volken, en de dauw als 
Gods Woord. Verder wordt de doorweekte vacht op de droge dorsvloer gerelateerd 
aan de tijd voorafgaand aan de eerste komst van Christus. De droge vacht op de 
doorweekte dorsvloer wordt betrokken op de tegenwoordige tijd waarin Gods volk 
uit alle volken wordt bijeengebracht.166 Bij Origenes krijgt de dorsvloer van Gideon 
dus ongeveer dezelfde allegorische verklaring als later bij Ambrosius en Augustinus, 
namelijk als metafoor voor de verschillende heilsbedelingen van het Oude en Nieuwe 
Testament. Dat impliceert dat deze allegorese van Richt. 6 al veel oudere papieren 
heeft dan van Augustinus of Ambrosius. Interessant is bovendien een opmerking die 
de Alexandrijnse exegeet in dit verband maakt. Origenes schrijft zich te herinneren 
dat een soortgelijke uitleg van Gideons dorsvloer ook in de boeken van een van zijn 
voorgangers is te vinden. Al maakt hij niet duidelijk wie hier wordt bedoeld, wel kan 
hieruit worden afgeleid dat deze exegese al ten tijde van Origenes min of meer bekend 
is.167 Toch beperkt Origenes zich niet tot het doorgeven van de exegetische inzichten 
van anderen. Volgens hem is het ook zijn taak om zelfstandig verder te bouwen op 
het werk van zijn voorgangers.168 Concreet betekent dit dat hij een origineel verband 
legt met drie Schriftgedeelten. Allereerst (a) verwijst hij naar Ps. 71/72,6 waar de 
Griekse en de Latijnse vertalingen lezen dat er regendruppels op de vacht en op de 
aarde (dorsvloer) vallen.169 Vervolgens (b) legt hij een verband tussen de dorsvloer van 
Gideon en de dorsvloer als de plaats waar Christus zijn volk bijeenbrengt en reinigt 
met de wan in zijn hand (Matth. 3,12/Luk. 3,17). Evenals Tertullianus verbindt hij het 
wannen van Christus met de zuivering van de kerk in de tegenwoordige tijd, dus niet 
met het eschatologische oordeel.170 Wel is er een opmerkelijk verschil. De zuivering 

166.  Cf. Origenes (sec. translationem Rufini), Homiliae in librum Iudicum 8,4-5. Deze preek is door 
Rufinus vertaald in het Latijn in 403-404 AD volgens de notities bij de tekst in CLCLT-7.

167.  Cf. Origenes (sec. translationem Rufini), Homiliae in librum Iudicum 8,4. Elders in dezelfde 
paragraaf schaart Origenes de uitleg van de dorsvloer van Gideon, het vlies en de dauw/regen, 
inclusief de heilshistorische interpretatie, onder de inzichten die hij van zijn voorgangers heeft 
overgenomen (ex maiorum labore collata sunt). Mogelijk kent hij deze exegese dus uit meerdere 
bronnen.

168.  Cf. Origenes (sec. translationam Rufini), Homilae in librum Iudicum 8,4 Verum quoniam etiam 
nos audito verbo a sapientibus, sicut scriptum est, collaudare debemus et adicere ad illud, vide-
amus, quid etiam nos superaedificare possimus in talibus.

169.  Cf. Origenes (sec. translationem Rufini), Homilae in librum Iudicum 8,4. Hierin o.a. Etenim cum 
septuagesimum primum psalmum apud memet ipsum saepe discuterem, movit me [in hanc rem] 
quod, cum adventum Christi in eo describeret, in ipso etiam hoc asserit eventurum: et descendet 
inquit sicut pluvia in vellus, et sicut stillicidia stillantia super terram. In deze Latijnse vertaling 
van Origenes gaat het over regen op de vacht (uellus). Ook de Griekse vertaling (LXX) spreekt 
over regen op de wollen vacht (πόκος).

170.  Cf. Origenes (sec. translationem Rufini), Homiliae in librum Iudicum 8,5 Praevidebat (sc. Ge-
deon) enim per spiritum quia Christus in aream congregat populum suum et ibi eum expurgat, 
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van het koren wordt door Origenes niet betrokken op de afscheiding van het kaf van 
onwaardige christenen, maar op de persoonlijke reiniging van de gelovigen. In dit 
verband verschijnt de derde Schrifttekst (c) die wordt gerelateerd aan de dorsvloer 
van Gideon. Origenes legt een verband tussen het water dat uit Gideons vacht wordt 
gewrongen en het water waarmee Jezus de voeten van zijn discipelen wast (Joh. 13). 
De reiniging van het koren op de dorsvloer wordt betrokken op Christus die gereed 
staat om de voeten van onze ziel te wassen en te reinigen met de hemelse dauw van 
de genade van de Heilige Geest en het woord van de waarheid. Christus wil immers 
dat niet alleen zijn discipelen rein zijn, maar ook allen die door zijn Woord geloven, 
aldus Origenes.171 Bij de bespreking van Ambrosius is al aangetoond dat de originele 
verbanden die Origenes legt met Ps. 71/72,6 en Joh. 13 terugkomen bij Ambrosius.172 
Nog afgezien daarvan komt de heilshistorische allegorese van Gideons dorsvloer 
(Richt. 6) later ook terug bij Augustinus, iets wat nog niet is opgemerkt in de studies 
van Bartelink, Trigg of Fürst.173

2.5 Conclusies hoofdstuk 2

In de Noord-Afrikaanse samenleving ten tijde van Augustinus is de dorsvloer een 
bekend fenomeen. Dat geldt niet alleen voor het eigenlijke platteland, maar ook voor 
de context waarin de kerkvader woont en werkt als presbyter en bisschop van de grote 
stad Hippo Regius. Herhaaldelijk laat hij merken dat hij tot in detail bekend is met 
de gang van zaken in de landbouw, inclusief de plaats van de area in de jaarlijkse 
landbouwcyclus. De vele verwijzingen naar de dorsvloer maken duidelijk dat hij 
deze bekendheid ook veronderstelt bij de mensen met wie hij communiceert in zijn 
preken en overige werken. De meest gebruikelijke Latijnse woorden voor koren bij 
Augustinus zijn frumentum (koren) en triticum (tarwe), soms ook hordeum (gerst). De 
Latijnse aanduiding van de graankorrel is granum. Het kaf wordt doorgaans benoemd 

tenens ventilabrum in manu sua et ibi paleas separat a frumento.
171.  Cf. Origenes (sec. translationem Rufini), Homilae in librum Iudicum 8,4-5. Hierin o.a. Illa ergo 

‘aqua,’ quam ‘mittebat Iesus in pelvem,’ ros erat gratiae coelestis, ex quo ‘lavabat pedes disci-
pulorum suorum.’ unde et merito dicebat ad eos: vos autem mundi estis propter verbum, quod 
locutus sum vobis. sed et nos, modo si praebeamus pedes nostros, paratus est Dominus Iesus 
‘lavare pedes’ animae nostrae et purgare eos rore coelesti, gratia Spiritus sancti, verbo doctrinae. 
non enim solos apostolos ‘mundos’ esse voluit, sed et omnes, qui credunt per verbum eius.

172.  Overigens laat Ambrosius de relatie die Origenes legt tussen de dorsvloer van Gideon en de 
dorsvloer van Matth. 3,12/Luk. 3,17 achterwegge. Daarvoor heeft de kerkvader van Milaan een 
begrijpelijke reden. Anders dan Origenes betrekt Ambrosius de komst van Christus op de dors-
vloer niet op de persoonlijke heiliging (‘wassing’) van de gelovigen in het heden, maar op de 
eschatologische reiniging van koren en kaf.

173.  Zie hoofdstuk 3 (de dorsvloer van Gideon).
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als palea. Het gebruikelijke werkwoord voor dorsen is triturare met de zelfstandige 
naamwoorden tritura/trituratio (het dorsen), triturator (degene die dorst) en tribula 
(dorsslede). Het woord voor wannen is uentilare met de zelfstandige naamwoorden 
uentilatio (het wannen), uentilator (degene die want) en uentilabrum (wan). Een 
verouderde variant voor uentilabrum is pala (spade, wan), conform vroege versies 
van Matth. 3,12/Luk. 3,17 in de Vetus Latina. Tertullianus en Cyprianus noemen 
de wan nog pala, maar bij Augustinus is de gebruikelijke aanduiding uentilabrum 
geworden. In heel het oeuvre van Augustinus betekent area als vanzelfsprekend 
dorsvloer. De vertaling plein, straat of binnenplaats, die in de bekende vertalingen 
van conf. en ciu. is te vinden, behoeft daarom verbetering. Er is één uitzondering 
waar area een andere betekenis kan hebben dan dorsvloer. In conf. 2,9 belijdt Augus-
tinus de zonden uit zijn jonge jaren. Voorafgaand aan de bekende perendiefstal heeft 
hij zich met zijn vrienden tot in het holst van de nacht vermaakt in areis. Al is het 
mogelijk dat hier de dorsvloeren van Thagaste zijn bedoeld, vermoedelijk betekent 
deze plaatsaanduiding: op de begraafplaatsen. Dat zou betekenen dat Augustinus 
in deze tekst de zonden uit de tijd van zijn vroegere geestelijke dood situeert op de 
plaats van de dood in de meest letterlijke zin.

De dorsvloer functioneert bij Augustinus meestal als voorbeeld (exemplum) of 
beeldspraak (similitudo) waarmee hij geestelijke realiteiten onder woorden wil bren-
gen. Wat betreft de area als metafoor voor de kerk beroept hij zich primair op de 
Heilige Schrift. Het belangrijkste Schriftbewijs is voor hem de profetische prediking 
van Johannes de Doper (Matth. 3,12/Luk. 3,17). Verwijzingen naar deze Schrifttekst 
zijn al aanwijsbaar in de vroege werken uit de tijd voorafgaand aan zijn ambtelijke 
dienst (mor. en uera rel.). Vooral in de polemiek met de donatisten wint de verwijzing 
naar Matth. 3,12/Luk. 3,17 aan relevantie. In aanvulling hierop is de dorsvloer van 
Gideon (Richt. 6,36-40) een Bijbelse bron met een eigen symbolische betekenis. 
Deze Schriftverwijzing speelt overigens geen rol in de donatistische polemiek, wat 
verklaarbaar is, omdat zij niet focust op de gemengde gestalte van de kerk maar op 
verschillende heilshistorische bedelingen. Naast Matth. 3,12/Luk. 3,17 en Richt. 6 
spelen op de achtergrond Job 39,12/15, Gen. 50,10 en 1 Kor. 9,9 (in combinatie met 
Deut. 25,4 en 1 Tim. 5,18) een min of meer bescheiden rol. Andere Schriftgedeelten 
waarin de dorsvloer verschijnt, blijven bij Augustinus buiten beeld. 

Behalve de Heilige Schrift zijn ook de patres een belangrijke bron voor het me-
taforische gebruik van de area. In dit verband refereert Augustinus alleen expliciet 
aan Cyprianus. Als kerkvader en martelaar geniet Cyprianus groot gezag in de 
Noord-Afrikaanse kerk, zowel bij de donatisten als bij de katholieken. Hij is daarom 
een relevante bron voor Augustinus. Herhaaldelijk citeert hij uit twee brieven van 
de Carthaagse kerkvader (Cypr. ep. 54,3 en 55,25) en bovendien refereert hij aan De 
unitate 9-10. In deze teksten van (de latere) Cyprianus functioneert de dorsvloer als 
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metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk in de context van zijn polemiek met 
de novatianen die zich hebben afgescheiden vanwege de onheiligheid van de kerk. 
Augustinus beroept zich op de betreffende woorden van zijn Carthaagse voorganger 
in zijn eigen strijd tegen hen die zich hebben afgescheiden (schismatici). Wanneer 
de kerkvader van Hippo Regius de dorsvloer inzet tegen het schismatieke front van 
de donatisten, valt hij dus terug op Cyprianus.

In aanvulling op de uitgesproken bronvermelding van Cyprianus is er steek-
proefsgewijs gezocht naar mogelijke patristische bronnen die niet met name worden 
genoemd. Concreet gaat het daarbij om drie kerkvaders: (a) Ambrosius die voor 
Augustinus een belangrijke leermeester is geweest, (b) Tertullianus als een van 
de vroegste representanten van de Noord-Afrikaanse traditie, en (c) Origenes als 
invloedrijke exegeet. 

Bij Ambrosius is een opmerkelijke allegorese van de vacht op Gideons dorsvloer 
(Richt. 6,36-40) getraceerd. Deze krijgt bij hem betekenis als metafoor voor de ver-
schillende heilsbedelingen van het Oude en Nieuwe Testament. Bij Augustinus komt 
de heilshistorische interpretatie van Gideons dorsvloer terug. Vermoedelijk heeft hij 
deze oudtestamentische exegese leren kennen via zijn Milanese leermeester. Moge-
lijk heeft hij deze op enig moment ook zelf gelezen bij Origenes. Hij heeft immers 
kennis genomen van de exegetische werken van Origenes, al dan niet in een Latijnse 
vertaling. Ongeacht of Augustinus de allegorese heeft leren kennen via Ambrosius of 
Origenes, ongetwijfeld heeft Ambrosius de uitleg van Origenes gezien. De woorden 
die Ambrosius hieraan wijdt, zijn immers tot in detail teruggevonden bij Origenes, 
inclusief diverse originele elementen van Origenes. Overigens schrijft Origenes dat 
hij het grondpatroon van zijn heilshistorische uitleg van Richt. 6 aan anderen heeft 
ontleend. Het betreft dus een min of meer bekende allegorese in de Vroege Kerk, en 
geen ‘höchst originelle’ vinding van Augustinus, zoals bijvoorbeeld Ribbeck heeft 
verondersteld. Wel zal bij de bespreking van de dorsvloer bij Gideon blijken dat 
deze allegorese aanvankelijk niet algemeen bekend was bij het Noord-Afrikaanse 
kerkvolk (zie hoofdstuk 3).

Ondanks overeenkomst tussen Origenes, Ambrosius en Augustinus wat betreft de 
allegorese van Gideons dorsvloer is er verschil wanneer het gaat over de uitleg van 
Matth. 3,12/Luk. 3,17 (de komst van Christus op de dorsvloer). Origenes verbindt 
deze woorden met een zuivering van de kerk in de tegenwoordige tijd, en hij betrekt 
het wannen op de persoonlijke levensheiliging van de gelovigen. Ook Tertullianus, 
een van de vroegste Noord-Afrikaanse voorgangers van Augustinus betrekt deze 
Schrifttekst op de tegenwoordige tijd. Hij spreekt in dit verband over de zuiverende 
werking van de vervolging en de afscheiding van het kaf van onwaardige christenen. 
Gezien de uitleg van de vroege kerkvaders Tertullianus en Origenes lijkt het alsof 
de eschatologische interpretatie van Matth. 3,12/Luk. 3,17 van latere datum is. Toch 
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moet daarbij worden bedacht dat een gezaghebbende kerkvader als Irenaeus deze 
tekst al als vanzelfsprekend eschatologisch interpreteert, evenals de latere kerkvaders 
Cyprianus, Ambrosius en Augustinus.174

Wat betreft de Noord-Afrikaanse kerkvaders is de gangbare visie in recent onder-
zoek dat Augustinus in ecclesiologisch opzicht een radicale breuk met de Noord-Afri-
kaanse traditie zou betekenen. Volgens bijvoorbeeld Tilley en Gaumer zou Augus-
tinus met zijn visie op de permixtio van de kerk afscheid hebben genomen van de 
kerkelijke heiligheidsidealen van zijn voorgangers. Daarbij worden Tertullianus en 
Cyprianus voorgesteld als representanten van de Noord-Afrikaanse martelarenkerk 
die door de overheid wordt vervolgd, in contrast met Augustinus als representant 
van de staatskerk. Deze voorstelling van zaken is niet houdbaar in het licht van de 
analyses van de dorsvloerteksten. Weliswaar functioneert de dorsvloer (Matth. 3,12/
Luk. 3,17) bij Tertullianus nog niet als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de 
kerk, maar bij (de latere) Cyprianus al wel. Belangrijk in dit verband is een verschil 
in context tussen enerzijds Tertullianus en anderzijds Cyprianus en Augustinus. 
Waar Cyprianus en Augustinus de dorsvloer gebruiken als representanten van de 
katholieke kerk in polemiek met een afscheidingsbeweging, opereert Tertullianus 
vanuit het afgescheiden front. Dit verschil in context maakt begrijpelijk dat Augus-
tinus in zijn polemiek met de afgescheiden donatisten wel uit de voeten kan met zijn 
Noord-Afrikaanse voorganger Cyprianus, maar niet met Tertullianus.

Al heeft Augustinus gebruikgemaakt van de Heilige Schrift en van de patres als 
bronnen, hiermee is niet gezegd dat de kerkvader van Hippo slechts platgetreden 
paden zou bewandelen wanneer hij gebruikmaakt van de similitudo van de dors-
vloer. Augustinus is immers een originele denker die zich niet alleen bewijst als 
breed ontwikkeld, maar ook als retorisch begaafd. In het vervolg van deze studie zal 
worden aangetoond hoe hij de dorsvloer op zijn eigen wijze hanteert als metafoor 
voor de kerk.

174.  Cf. Irenaeus Lugdunensis (secundum translationem latinam), Aduersus haereses seu Detectio 
et euersio falso cognominatae Gnoseos 4,4,3 en 4,331; zie ook hoofdstuk 3 (twee dorsvloeren). 
Irenaeus wordt wel aangeduid als ‘der bedeutendste Theologe des 2. Jh.’, zie B. Altaner en A. 
Stuiber, Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter, Freiburg-Basel-Wien 1978, 
p. 110.
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Hoofdstuk 3 – de area als metafoor 
voor verschillende heilshistorische  

bedelingen van de kerk

3.1 Algemeen

Bij een oppervlakkige observatie van de teksten waarin de kerk wordt vergeleken 
met een dorsvloer, wordt al gauw duidelijk dat Augustinus deze beeldspraak gebruikt 
om de kerk te karakteriseren als een gemengd lichaam (corpus permixtum). In een 
vroege brief als ep. 23 (392 AD) schrijft hij bijvoorbeeld dat de dorsvloer nog niet 
zonder kaf kan zijn, omdat hij nog niet is gewand.1 Het is daarom niet verwonderlijk 
dat de dorsvloer in de secundaire literatuur doorgaans wordt genoemd als metafoor 
voor de kerk als corpus permixtum.2 Toch is hiermee lang niet alles gezegd bij Au-
gustinus. Veelzeggend is in ep. 23 het woordje nondum (nog niet) in relatie tot het 
wannen (uentilare). Hoe wezenlijk de permixtio volgens Augustinus ook is voor de 
kerk in haar huidige gestalte, zij is slechts tijdelijk. Hier wordt al duidelijk dat de 
gemengde gestalte van de kerk door hem wordt ingekaderd in een heilshistorisch 
raamwerk. De vermenging is slechts kenmerkend voor een van de opeenvolgende 
fasen van de kerk in de heilshistorie, en wordt getermineerd door de dag waarop 
Christus verschijnt met de wan. Deze eschatologische dag van het wannen (tempus 
uentilationis) betekent de definitieve scheiding van koren en kaf. Tegelijk luidt deze 
dag het begin in van de toekomstige bedeling waarin de kerk volkomen zuiver en 
heilig zal zijn.3 

1.  Cf. ep. 23,6 Area dominica nondum uentilata est; sine paleis esse non potest; zie ook bijvoorbeeld 
c. Don. 13 palea quae in area est permixta frumentis; s. 305,1 simul utrumque (sc. triticum et palea) 
in area trituretur.

2.  Genoemd kunnen worden onder anderen Ferdinand Ribbeck, Thomas Specht, Fritz Hofmann, Mau-
rice Pontet, Denis Faul, Yves M.-J. Congar, Walter Simonis, Pasquale Borgomeo, Caroline Straw, 
Suzanne Poque, Amy G. Oden, Tarsicus J. van Bavel en Emilien Lamirande, zie hoofdstuk 1.

3.  Cf. ep. 23,6; zie ook bijvoorbeeld c. Don. 13 Quod (sc. Ier. 23,28) ideo dixit, quia similia non sunt, 
non quia permixta esse non possunt, quia in horreo non simul erunt, non quia in area pariter non 
triturarantur; cat. rud. 26 et si ad tempus eos (sc. reprobos) portat ecclesia, sicut area usque ad 
tempus uentilationis paleam sustinet; c. ep. Parm. 2,6 … donec ueniat dominus areae ferens uenti-
labrum in manu sua et mundet aream suam, frumenta recondat in horreum, paleam uero cumburat 
igni inextinguibili; s. 305,1 sicut in area, granum adhuc mundatione discernitur, nondum uentilabro 
ultimo separator; zie verder bijvoorbeeld c. litt. Pet. 1,22; 2,110; 2,134; 3,4; Cresc. 2,27; 3,78; 4,26; 
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Een vroege tekst waarin Augustinus de dorsvloer expliciet in verband brengt 
met verschillende fasen in de heilsgeschiedenis is agon. (396-397 AD). Hier merkt 
hij op dat de kerk trefzeker en zorgvuldig onderscheid weet te maken tussen onder 
andere de tijd van de dorsvloeren (tempus arearum) en de tijd van de korenschu-
ren (tempus horreorum).4 Daarbij staat de tijd van de dorsvloeren voor de periode 
waarin koren en kaf nog zijn vermengd, en de tijd van de korenschuren voor de 
toekomstige tijd waarin koren en kaf gescheiden zullen zijn. Evenals in ep. 23 gaat 
het hier om het verschil tussen de tegenwoordige en de toekomstige tijd, dus de 
periode voor en na het laatste oordeel (het wannen).5 Dit heilshistorische onder-
scheid is al gesignaleerd door bijvoorbeeld Hofmann, Borgomeo, Poque, Oden en 
Lamirande.6 De wijze waarop de dorsvloer daarbij functioneert, wordt in de hoofd-
stukken 4 tot en met 6 uitvoerig besproken. Maar bij Augustinus kan de dorsvloer 
ook op andere wijzen functioneren in een heilshistorisch kader, namelijk in relatie 
tot het onderscheid van de oud- en de nieuwtestamentische bedeling, en in relatie 
tot een chiliastisch denkpatroon. Hoe dat in zijn werken gebeurt, is voorwerp van 
onderzoek in het voorliggende hoofdstuk 3. Daarbij zullen telkens eerst de niet-ho-
miletische teksten worden geanalyseerd, waarna deze worden vergeleken met de  
homiletische.

3.2 De area als metafoor voor het onderscheid tussen de oud- en de 
nieuwtestamentische periode

3.2.1 Inleidend
Augustinus maakt in zijn werken herhaaldelijk een heilshistorisch onderscheid tussen 
de periode van het Oude en het Nieuwe Testament. In de secundaire literatuur is 
wel aandacht besteed aan deze thematiek, maar tot nog toe is buiten beeld gebleven 
welke betekenis de area hierbij heeft.7 Toch zijn er vele teksten waarin de dorsvloer 

4,71; ep. 108,16; breuic. 3,10; ep. 208,4; ep. 185,16; c. Gaud. 1,27; s. 4,32-34; s. 5,1; s. 252,5; s. 
379,7; en. Ps. 25,2,5; en. Ps. 47,11; en. Ps. 92,5; en. Ps. 118,15,6; en. Ps. 126,3; en. Ps. 130,13; 
en. Ps. 149,3.

4.  Cf. agon. 13 … quia tempus messis et tempus arearum et tempus horreorum caute diligenterque 
distinguit.

5.  Zie voor een expliciete identificatie van het (laatste) wannen met het laatste gericht o.a. ep. 53,6; 
c. litt. Pet. 2,134; s. 5,1; ep. Io. tr. 3,5; en. Ps. 47,11; zie verder hoofdstuk 6 (de area als metafoor 
voor het laatste oordeel).

6.  Zie hoofdstuk 1 waar deze studies worden besproken voor zover relevant met betrekking tot de 
dorsvloer.

7.  Zie inzake de indeling van de heilshistorie in verschillende fasen door Augustinus o.a. C. Müller, Ge-
schichtsbewusstsein bei Augustinus. Ontologische, anthropologische und universalgeschichtlich / 
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functioneert in relatie tot het betreffende heilshistorische kader. Deze teksten zul-
len zoveel mogelijk in chronologische volgorde worden besproken. Daarvan kan 
nu al worden opgemerkt dat in de vroegere werken meermaals sprake is van twee 
verschillende dorsvloeren: de dorsvloer van het Joodse volk en de dorsvloer van de 
kerk.8 Bij wijze van uitzondering wordt hetzelfde heilshistorische onderscheid ge-
maakt door middel van twee verschillende graansoorten die op dezelfde dorsvloer 
worden gedorst. In de latere werken, vanaf c. Faust. (400-404 AD) gebeurt dat op 
een andere manier, namelijk door middel van de dorsvloer van Gideon en de bijbe-
horende vacht (Richt. 6).9

3.2.2 Twee dorsvloeren: de dorsvloer van het Joodse volk en de dorsvloer van 
de kerk 

3.2.2.1 Niet-homiletische werken
In ps. c. Don., een hekeldicht tegen de donatisten (393-394 AD), spreekt Augustinus 
over de kerk als onze dorsvloer (area nostra). Hij doet dit op soortgelijke wijze als 
eerder in bijvoorbeeld ep. 23,6 (392 AD). Daarbij bedoelt hij de area van de katholieke 
kerk, in onderscheid van de donatistische kerk.10 Verderop in ps. c. Don. wijdt hij 
meer woorden aan de metafoor van de dorsvloer. De betreffende passage wordt op 
een opmerkelijke wijze geïntroduceerd: ‘Ieder die de Schriften kent, weet wat ik wil 

heilsgeschichtliche Elemente einer augustinischen <Geschichtstheorie>, Würzburg 1993 (overi-
gens vooral geconcentreerd op ciu.); H. Müller en K.-H. Schwarte, ‘Dispensatio’ in: AL 2 (1996-
2002), p. 487-498; R.A. Markus, ‘History’ in: AthAg (1999), p. 432-434; C. Müller, ‘Nunc-tunc’ 
in: AL 4 (2012-2019), p. 237-243. In de genoemde literatuur komen zowel het heilshistorische 
onderscheid tussen Oude en Nieuwe Testament als tussen de tegenwoordige en de toekomstige tijd 
aan de orde, maar blijft de area buiten beeld.

 8.  Borgomeo en Poque concentreren zich in hun onderzoek op de homiletische teksten. Wat betreft 
de preken merken zij wel op dat Augustinus enkele malen spreekt over twee dorsvloeren inzake 
het onderscheid tussen Oude en Nieuwe Testament, maar inhoudelijk besteden zij er nauwelijks 
aandacht aan. Behalve de niet-homiletische teksten blijft ook veel van de relevante homiletische 
teksten bij hen ongenoemd en onbesproken; zie Borgomeo, p. 321-322 en Poque, p. 155.

 9.  De dorsvloer van Gideon wordt al wel genoemd door Ribbeck; ten onrechte noemt hij de betref-
fende allegorese ‘eine höchst originelle’, zie Ribbeck, p. 409; zie hiervoor ook hoofdstuk 2. Ook 
Specht maakt terloops melding van deze metafoor, maar hij spreekt alleen over de wollen vacht, 
niet over de dorsvloer van Gideon, zie Specht, p. 17. Over Lamirande kan hetzelfde worden op-
gemerkt als over Specht, zie E. Lamirande, ‘Ecclesiae figurae’ in: AL 2 (1996-2002), p. 725. Zie 
verder hoofdstuk 1.

10.  Cf. ps. c. Don. 146 Habet paleas area nostra. Hier schept Augustinus een contrast met de donatis-
ten van wie hij spottend schrijft dat zij uitsluitend kaf willen zijn omdat zij geen vrede willen. Dit 
is overigens de enige passage in het oeuvre van Augustinus waar hij de dorsvloer aanduidt als 
area nostra. 
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onthullen.’11 Doelbewust wekt de kerkvader de indruk dat hij niets nieuws vertelt. Hij 
zegt immers dat iedereen die de Schriften kent, wel weet wat hij wil zeggen. Maar 
bij nader inzien is het de vraag in hoeverre zijn woorden bekend zijn voor zijn lezers. 
Veelzeggend is het dat de getrainde retor in dezelfde zin spreekt over ‘onthullen’ 
(aperire), een werkwoord dat veronderstelt dat er iets nieuws uit de doeken wordt 
gedaan. Concreet gaat het hier over de prediking van Johannes de Doper waarin de 
komst van Christus op de dorsvloer wordt aangekondigd (Matth. 3,12/Luk. 3,17). In 
dit verband komt de dorsvloer wel in beeld als metafoor voor de kerk, zoals eerder.12 
Maar er is tegelijk een opvallend verschil: er is hier geen sprake van één dorsvloer 
maar van twee dorsvloeren. Dat wordt direct duidelijk na de bovengenoemde intro-
ductie. Augustinus begint niet meteen over de dorsvloer van de kerk, maar spreekt 
eerst over een andere dorsvloer, namelijk de dorsvloer van het Joodse volk: ‘Johannes 
de Doper heeft indertijd openlijk tegen de Joden gezegd dat Christus hen als zijn 
dorsvloer zou kunnen wannen.’13 Hier wordt de komst van Christus met de wan niet 
betrokken op zijn tweede, maar op zijn eerste komst.

Deze exegese, waarin de dorsvloer wordt betrokken op het Joodse volk en de wan 
gerelateerd aan Christus’ eerste komst, is niet zo evident als Augustinus suggereert. 
Veelzeggend is het feit dat hij de komst van Christus met de wan (Matth. 3,12/Luk. 
3,17) eerder als vanzelfsprekend heeft voorgesteld als een eschatologische realiteit, 
en dus niet gerelateerd aan de eerste komst van Christus. Bovendien heeft hij toen 
de dorsvloer vereenzelvigd met de kerk, niet met het Joodse volk.14 Daarbij komt 

11.  Cf. ps. c. Don. 177 Omnis qui scripturas nouit, nouit quod uolo aperire.
12.  Cf. mor. 1,76 (387-389 AD); uera rel. 9-10 (390 AD) en ep. 23,6 (392 AD); zie ook ps. c. Don. 

146.
13.  Cf. ps. c. Don. 177-179 Omnis qui scripturas nouit, nouit quod uolo aperire. Iohannes baptista 

dixit tunc ad Iudaeos aperte, quod hos tamquam aream suam posset Christus uentilare. Overigens 
vertaalt V. Hunink de woorden ‘quod illos tuamquam aream suam posset Christus uentilare’ (‘dat 
Christus hen zou kunnen/komen wannen als zijn dorsvloer’) als: ‘dat Christus hen zou komen 
dorsen als het koren op zijn veld.’ Omdat het hier niet gaat over het dorsen waarbij koren en kaf 
nog samen op de dorsvloer blijven, maar over de daarop volgende scheiding die het wannen met 
zich meebrengt, moet uentilare worden vertaald als wannen, wat ook de gebruikelijke betekenis 
van het Latijnse werkwoord is. Bovendien moet area vertaald worden als dorsvloer in plaats van 
veld, wat eveneens de gebruikelijke betekenis van het Latijnse werkwoord is, niet in het minst bij 
Augustinus. Zie voor de vertaling van Hunink: V. Hunink, Aurelius Augustinus. Psalm tegen de 
donatisten [Psalmus contra partem Donati], Budel 2005, p. 55.

14.  Cf. mor. 1,76 Ueniet etiam qui aream purget, et a frumentis paleam separet et singulis partibus pro 
suo cuiusque merito quod oportet summa aequitate distribuat; uera rel. 9-10 Posset enim eos area 
dominica usque ad tempus ultimae uentilationis uelut paleas sustinere, nisi uento superbiae nimia 
leuitate cessissent et sese a nobis ultro separassent; ep. 23,6 Area dominica nondum uentilata est; 
sine paleis esse non potest. Zelfs in ps. c. Don. is de area eerder genoemd als metafoor voor de 
kerk, zie boven (inzake ps. c. Don. 146).
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dat deze uitleg van Matth. 3,12/Luk. 3,17 nergens is getraceerd bij zijn voorgangers. 
Afgezien van de variatie in het gebruik van de metafoor bij Tertullianus, Origenes, 
Cyprianus en Ambrosius, betrekt geen van hen deze Schriftwoorden op de dorsvloer 
van het Joodse volk in combinatie met de eerste komst van Christus.15 Wel is er een 
passage bij Irenaeus van Lyon waarin de verschijning van Christus met de wan wordt 
gerelateerd aan zijn eerste komst, en waarbij de wan wordt geïdentificeerd als het 
kruis. Maar deze uitleg noemt Irenaeus in het kader van een weergave van de gnos-
tische voorstellingen van de volgelingen van Ptolomaeus en Valentinus.16 Wanneer 
de kerkvader van Lyon verderop in hetzelfde geschrift opnieuw refereert aan de 
profetie van Johannes de Doper, exegetiseert hij deze woorden als vanzelfsprekend 
eschatologisch.17 Uit de woorden van Irenaeus kan worden afgeleid dat een exegese 
waarin Matth. 3,12/Luk. 3,17 wordt betrokken op de eerste komst van Christus en 
waarin de wan wordt vereenzelvigd met het kruis, bekend is in gnostische kring, en 
dus mogelijk bij de manicheeërs. Het is daarom goed voorstelbaar dat Augustinus 
de betreffende exegese heeft leren kennen in zijn manichese jaren. Al is het theo-
retisch ook mogelijk dat deze exegese al enige bekendheid heeft in de kerkelijke 
context van Noord-Afrika, daartegen pleit het feit dat deze nergens bij Augustinus’ 
katholieke voorgangers is gevonden. Bovendien geeft hij in de merkwaardige intro-
ductie van zijn exegese zelf al aan dat het om een nieuw inzicht voor het kerkvolk 

15.  Zie hoofdstuk 2; aangetoond is dat Tertullianus en Origenes de komst van Christus met de wan 
betrekken op de kerk in de tegenwoordige tijd, en dat Cyprianus en Ambrosius deze Schriftwoor-
den eschatologisch interpreteren; in alle gevallen gaat het over de dorsvloer van de kerk, niet van 
het Joodse volk.

16.  Zie Irenaeus Lugdunensis (secundum translationem latinam), Aduersus haereses seu Detectio et 
euersio falso cognominatae Gnoseos. In praef. 2 geeft hij de volgende aanduiding van hen die hij 
wil weerleggen: dico autem eorum qui sunt circa Ptolomaeum, quae est uelut flosculum Valentini 
scolae. Volgens Bartelink heeft Augustinus Irenaeus’ Contra Haereses gekend, tenminste in de La-
tijnse vertaling, zie G.J.M. Bartelink, ‘Die Beeinflussung Augustins durch die griechischen Patres’ 
in: J. den Boeft en J. van Oort, Augustiniana Traiectina. Communications présentées au Colloque 
International d’ Utrecht 13-14 novembre 1986, Paris 1987, p. 14. Maar Bartelink spreekt in dit 
verband over de jaren 396/397, dus enkele jaren nadat ps. c. Don. is verschenen. Nog afgezien 
daarvan is het de vraag of Augustinus een exegese wil presenteren die door Irenaeus expliciet als 
kenmerkend voor ketters wordt bestempeld. Vermoedelijk heeft hij bij het schrijven van ps. c. 
Don. dus nog geen kennis genomen van de betreffende passage bij Irenaeus.

17.  Zie Irenaeus Lugdunensis (secundum translationem latinam), Aduersus haereses seu Detectio et 
euersio falso cognominatae Gnoseos. In 1,3,5 geeft Irenaeus een weergave van de gnostici die 
Matth. 3,12/Luk. 3,17 betrekken op de eerste komst van Christus. In 4,4,3 en 4,33,1 betrekt hijzelf 
deze woorden op de tweede komst van Christus. Lamirande merkt onder verwijzing naar Congar 
wel op dat Augustinus de wan soms vereenzelvigt met het kruis, maar beiden vermelden niets over 
het bijzondere hiervan, namelijk dat Augustinus hier niet spreekt over de dorsvloer van de kerk, 
maar over de dorsvloer van het Joodse volk; zie Lamirande, ‘Ecclesiae figurae’, p. 730 noot 63 en 
Y.M.-J. Congar, ‘Le van de la croix’ in: BA 28 (1963), p. 716.
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gaat (quod uolo aperire), al heeft deze exegese volgens hem een bepaalde evidentie 
(omnis qui scripturas nouit, nouit …). Tegen de veronderstelling dat hier sprake is 
van een manichese exegese zou ingebracht kunnen worden dat Augustinus zich in 
deze periode radicaal heeft afgekeerd van het manicheïsme. Maar bij nader inzien 
introduceert Augustinus hier geen manichees gedachtegoed. Hij combineert de uitleg 
dat de (Joodse) dorsvloer al is gewand (uentilata est) met het bekende concept van 
de dorsvloer als metafoor voor de kerk. Op deze wijze introduceert hij een nieuw 
concept waarin de twee dorsvloeren functioneren om twee verschillende fasen in 
de heilshistorie inzichtelijk te maken. In het vervolg zal worden aangetoond dat hij 
hiermee een originele exegese presenteert waarmee manichese ideeën niet bevorderd 
maar bestreden worden. 

De beide dorsvloeren komen in ps. c. Don. als volgt in beeld. Eerst wordt beschre-
ven dat Christus zijn discipelen erop uit heeft gestuurd om de oogst uit het Joodse 
volk binnen te brengen op de dorsvloer van de Joden. Christus heeft deze dorsvloer 
gewand door middel van of vanaf het kruis (de cruce). De periode van deze dorsvloer 
is dus afgesloten door Christus tijdens zijn eerste komst. In het vervolg wordt duidelijk 
dat deze afsluiting tegelijk het begin betekent van een nieuwe oogst die terechtkomt 
op een nieuwe dorsvloer. Het gewannen graan van de eerste dorsvloer wordt immers 
geïdentificeerd als de vroegchristelijke gemeente in Jeruzalem (Hand. 2,42-47 en 
4,32-37). Deze graankorrels uit de Joodse oogst zijn ingezet als het zaaigoed voor 
de akker van de wereld. Het resultaat van dit wereldwijde zaaien is een nieuwe oogst 
die in de tegenwoordige tijd wordt binnengebracht op de tweede dorsvloer, name-
lijk de dorsvloer van de wereldwijde kerk. Deze tweede dorsvloer zal pas worden 
gewand op de laatste dag, dus als een eschatologisch gebeuren.18 Expliciet spreekt 
Augustinus in dit verband over twee oogsten en twee bijbehorende dorsvloeren.19 
Daarbij representeert de dorsvloer van het Joodse volk de voorbijgegane periode 
tot de eerste komst van Christus, dus de tijd van het Oude Testament. De dorsvloer 
van de wereldwijde kerk representeert de tegenwoordige tijd die duurt tot de tweede 
komst van Christus.20 

Het heilshistorische kader dat Augustinus in ps. c. Don. schept door middel van de 
twee dorsvloeren geeft plaats aan de eigen betekenis van het Oude Testament en van 

18.  Cf. ps. c. Don. 177-189; hierin o.a. Misit in messem operarios discipulos praedicare, per quos area 
collecta est et uentilata de cruce. tunc iusti tamquam frumentum ecclesiam impleuerunt caste uen-
dentes quae possidebant et mundo dicentes uale. illi tamquam semen erant, quod toto dispersum 
est orbe, ut alia surgeret messis, quae uentilanda est in fine.

19.  Cf. ps. c. Don. 190 Pone in corde areas duas, possis quod dico uidere. Zie ook ps. c. Don. 203 
waar Augustinus spreekt over de secunda messis ecclesiae. Het gaat dus over twee oogsten, twee 
dorsvloeren en twee wanningen.

20.  Op het eerste gezicht lijkt het mogelijk discutabel dat de area van het Joodse volk symbool staat 
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het Joodse volk. Hier bewijst hij zich als een katholieke exegeet die zich distantieert 
van het manichese gedachtegoed. Anders dan de manicheeërs erkent hij het gezag 
van het Oude Testament, en spreekt hij bijvoorbeeld over vele rechtvaardigen of 
heiligen (multi iusti/sancti) die behoren bij het Joodse volk.21 In zijn argumentatie 
speelt hij niet op manichese wijze (delen van) het Nieuwe Testament uit tegen het 
Oude, maar benadrukt hij de overeenkomst tussen beide testamenten, in casu de 
permixtio van zowel de Joodse als de kerkelijke dorsvloer. Ondertussen betekent 
de beeldspraak van de twee dorsvloeren in ps. c. Don. wel dat de dorsvloer van het 
Joodse volk inmiddels is gewand (voltooide tijd). Deze voorstelling van zaken kan 
de indruk wekken dat Gods heilshandelen met het Joodse volk verleden tijd zou zijn. 
Toch is dat niet wat Augustinus wil communiceren. In plaats daarvan legt hij de 
nadruk op de continuïteit tussen beide dorsvloeren. Het koren dat afkomstig is van 
de Joodse dorsvloer wordt gepresenteerd als het zaaigoed voor de oogst die wordt 
bijeengebracht op de dorsvloer van de wereldwijde kerk. Of met andere woorden, de 
nieuwtestamentische kerk is voortgekomen uit het oudtestamentische Joodse volk 
van God. Daarbij is het nieuwe van de nieuwtestamentische dorsvloer niet dat de 
Joden buitengesloten zouden worden of dat de heidense volken in plaats van Israël 
zouden komen, maar dat er behalve Joden ook heidenen worden binnengebracht.22 
Wanneer de Joodse dorsvloer als gewand, en daardoor als verleden tijd wordt gety-
peerd, wordt hiermee wel geïmpliceerd dat er voor de Joden, evenals voor alle andere 
mensen, geen heil is buiten de dorsvloer van de katholieke kerk. Maar dit betekent 
bij de kerkvader niet dat er geen heil meer voor de Joden zou zijn.23 Kortom, indien 
en voor zover Augustinus zijn exegese van Matth. 3,12/Luk. 3,17 heeft ontleend aan 
de manicheeërs is er geen sprake van het introduceren van manichese theorieën. In 

voor heel de oudtestamentische periode, omdat alleen de discipelen van Christus uitdrukkelijk 
worden genoemd als de werkers (operarii) die het graan op de eerste dorsvloer brengen, cf. ps. c. 
Don. 180-181. Toch blijkt uit diverse oudtestamentische voorbeelden inzake de eerste dorsvloer 
dat Augustinus niet alleen denkt aan de dagen van de discipelen, maar ook aan de voorafgaande 
eeuwen, dus heel de oudtestamentische bedeling. Zie bijvoorbeeld ps. c. Don. 190-201. Concreet 
worden genoemd de 7.000 die niet hebben geknield voor Baäl in de tijd van de profeet Elia (1 
Kon. 19,18; Rom. 11,4) en verder multi iusti onder de oudtestamentische profeten, koningen en het 
gewone volk die niet met name worden genoemd. In ps. c. Don. 171-175 is het oudtestamentische 
voorbeeld van Ezechiël al genoemd (Ez. 9,4).

21.  Cf. bijvoorbeeld ps. c. Don. 190-194 Pone in corde areas duas, possis quod dico uidere. certe et 
prior habebat sanctos, sicut ostendunt scripturae ... sacerdotes et reges multi iusti sunt in lege. ibi 
habes tantos prophetas, habes multos et de plebe.

22.  Cf. o.a. ps. c. Don. 180-186 inzake de nieuwe oogst die voortkomt uit de opbrengst van de Joodse 
dorsvloer (als verwijzing naar de nieuwtestamentische gemeente in Jeruzalem); zie ook 203-204 
secunda messis ecclesiae quae per totum orbem crescit …

23.  Zie inzake Augustinus en de Joden o.a. H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Tex-
te und ihr literarisches und historisches Umfeld (1.-11. Jh.), Frankfurt am Main 1982, p. 352-362; 
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plaats daarvan zou de wijze waarop hij deze exegese inpast in zijn eigen heilshisto-
rische kader juist betekenen dat hij hen met hun eigen wapens wil verslaan.24

De exegetische lijn die Augustinus uitzet in ps. c. Don. wordt verder ontwikkeld 
in exp. Gal. (394-395 AD). Deze commentaar op de Galatenbrief verschijnt al in de 
jaren waarin hij nog als presbyter werkzaam is in Hippo Regius. Ook hierin schrijft 
hij over de area van de Joden (Iudaei) in onderscheid van de area van de wereldwijde 
kerk.25 De dorsvloer staat hier in de context van een exegese van Gal. 3 waarin het 
gaat over de betekenis van de wet (lex) en daarmee de bediening van het Oude Tes-
tament (dispensatio ueteris testamenti) ofwel de bediening van de wet (dispensatio 
legis). Volgens de doctor gratiae is de wet niet gegeven om de zonde weg te nemen, 
maar om alle mensen, Joden en heidenen, schuldig te stellen, en om hun te leren 
dat hun behoud uitsluitend ligt in de gratia Christi.26 In exp. Gal. wordt vervolgens 

M. Signer, ‘Jews and Judaism’ in: AthAg (1999), p. 470-474; W.H. ten Boom, Profetisch tegoed. 
De Joden in Augustinus’ De Civitate Dei, Kampen 2002; T. Raveaux, ‘Augustin und die Juden’ 
in: AH (2007), p. 212-218; J. van Oort, ‘Iudaei’ en ‘Iudaeos (Aduersus-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 
781-796; P. Fredriksen, Augustine and the Jews. A Christian Defense of Jews and Judaism, New 
York-London 2008. Uit genoemde studies blijkt dat Augustinus positiever over de Joden spreekt 
dan andere kerkvaders, al kan hij eveneens hard oordelen over de blindheid, de halsstarrigheid en 
het ongeloof van de Joden die buiten de kerk blijven en niet geloven in Christus. Ten Boom wijst er 
bijvoorbeeld op dat iemand als Tertullianus uitsluitend spreekt over de nieuwtestamentische kerk 
als ecclesia ex gentibus, en dus niet zoals Augustinus als de kerk uit Joden en heidenen, zie Ten 
Boom, Profetisch tegoed, p. 221. Met name Fredriksen maakt duidelijk dat Augustinus meer dan 
anderen oog heeft voor de eigen betekenis van het Oude Testament, het Joodse volk en de Joodse 
godsdienst, zelfs tijdens de nieuwtestamentische bedeling. Ter illustratie attendeert zij op ep. 75 
waarin Augustinus door Hiëronymus wordt uitgemaakt voor een Ebioniet vanwege zijn positieve 
waardering van de Joodse ceremoniën (p. 292-293). Ook wijst zij erop dat Bernardus van Clair-
vaux eeuwen later kan terugvallen op Augustinus wanneer hij in zijn eigen tijd protest aantekent 
tegen antisemitisme (Prologue, p. XI). Elders schrijft zij: ‘Augustine, in short, was an unlikely 
revolutionary. Yet within the context of the adversus Iudaeos tradition, a revolution is precisely 
what he achieved’ (p. 102). Fredriksen merkt wel op dat Augustinus opmerkelijk negatief over 
de Joden spreekt in zijn Johannes-tractaten, overigens veelal naar aanleiding van de Schrifttekst. 
Maar volgens haar is hier vooral sprake van retoriek die binnen de context van de eigen kerk 
functioneert om onderscheid te maken tussen geestelijke en vleselijke christenen (p. 304-307); 
zie verder Fredriksen, Augustine and the Jews, p. 314-319 en 353-368. Zie over Augustinus en de 
Joden ook onder (de dorsvloer van Gideon).

24.  In haar studie over Augustinus en de Joden laat Paula Fredriksen zien dat Augustinus zich na zijn 
manichese jaren distantieert van het negatieve oordeel van de manicheeërs over de Joden, de God 
van de Joden, de godsdienst van de Joden, en van het Oude Testament. Volgens haar ontwikkelt 
Augustinus zijn positievere waardering van het Oude Testament en van het Joodse volk vooral in 
zijn polemiek met de manicheeërs, in het bijzonder tijdens de eerste jaren van zijn ambtelijke be-
diening, tot en met de periode waarin hij zijn anti-manichese magnum opus tegen Faustus schrijft. 
Zie P. Fredriksen, Augustine and the Jews, o.a. p. 105-121, 213-234, 314-319 en 353-368.

25.  Cf. exp. Gal. 26 en 28; in exp. Gal. 28: in illa area.
26.  Cf. exp. Gal. 24-25. In exp. Gal. 25 heeft Augustinus o.a. verwezen naar de Romeinenbrief wan-
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gesteld dat niemand hieruit mag concluderen dat het concrete Joodse volk hierdoor 
uitgesloten zou zijn van het heil. Voorbij is wel de bedeling van het Oude Testament 
(dispensatio ueteris testamenti) ofwel de periode waarin Gods volk onder de wet 
(sub lege) of onder de leermeester (sub paedagogo) werd gehouden, conform Gal. 
3,23-24. Maar hiermee is niet gezegd dat de Joden als etnische entiteit afgeschreven 
zouden zijn. Als bewijs hiervoor herinnert Augustinus aan de duizenden gelovigen 
die bereid waren hun bezittingen te verkopen en het geld bij de apostelen te brengen 
(Hand. 2).27 Evenals in ps. c. Don. bedoelt hij de vroegchristelijke gemeente in Jeru-
zalem. Deze gemeente bestaat uit gelovigen die bij wijze van spreken afkomstig zijn 
van de Joodse dorsvloer. Dat er op deze dorsvloer behalve koren ook veel kaf van 
ongelovigen te vinden is, erkent hij als vanzelfsprekend: ‘Want iedere dorsvloer heeft 
op de meeste plaatsen meer kaf dan koren.’28 Maar het vele kaf doet niets af van de 
woorden van de apostel Paulus over de heiliging/bekering van de Joden (sanctificatio 
Iudaeorum): ‘Wat dan? God heeft zijn volk toch niet verstoten? Dat zij verre. Want 
ik ben eveneens een Israëliet uit het zaad van Abraham, uit de stam van Benjamin. 
God heeft zijn volk, dat Hij van tevoren heeft gekend, niet verstoten’ (Rom. 11,1-2).29 
Op deze wijze wordt gecommuniceerd dat er, ook nu de heilshistorische fase van het 
Oude Testament voorbij is, heilsverwachting blijft voor het Joodse volk.30

Verderop komt de area opnieuw in beeld (exp. Gal. 28). De kerkvader schrijft dat 
met het nageslacht van Abraham (Abrahae semen) niet alleen Christus maar ook 
zijn kerk wordt bedoeld. Hij voegt daaraan toe dat allen (in casu de gelovigen uit de 

neer hij schrijft: Non ergo lex data est, ut peccatum auferret sed ut sub peccato omnia concluderet. 
lex enim ostendebat esse peccatum, quod illi per consuetudinem caecati possent putare iustitiam, 
ut hoc modo humiliati cognoscerent non in sua manu esse salutem suam, sed in manu mediatoris. 
maxime quippe humilitas reuocat, unde nos deiecit superbia. et ipsa humilitas est accommodata 
percipiendae gratiae Christi, qui singulare humilitatis exemplum est.

27.  Cf. o.a. exp. Gal. 26 Nec quisquam hic tam imperite dixerit: cur ergo non profuit Iudaeis, quod 
per angelos legem ministrantes in manu mediatoris dispositi sunt? profuit enim, quantum dici 
non potest. quae enim gentium ecclesiae uenditarum rerum suarum pretia ad pedes apostolorum 
posuerunt, quod tot milia hominum tam repente fecerunt? In exp. Gal. 25 is reeds verwezen naar 
het beeld van de olijfboom (Rom. 11) waarvan wel de ongelovige takken, maar niet alle takken 
worden afgebroken, en waarin de gelovigen uit de heidenen worden geënt; ook is daar verwezen 
naar Rom. 11,32 en Gal. 3,22 waar zowel Joden als heidenen als schuldig worden aangewezen 
(conclusit enim Deus omnia in incredulitatem, ut omnibus misereatur; sed conclusit scriptura om-
nia sub peccato, ut promissio ex fide Iesu Christi daretur credentibus).

28.  Cf. exp. Gal. 26 Nec turbae infidelium considerandae sunt, omnis enim area multis partibus am-
pliorem habet paleam quam frumentum.

29.  Cf. exp. Gal. 26 Unde autem etiam illa eiusdem apostoli uerba ad Romanos nisi de sanctificatione 
Iudaeorum? quid ergo? numquid reppulit deus plebem suam? absit. nam et ego Israelita sum ex 
semine Abraham de tribu Beniamin. non reppulit deus plebem suam, quam praesciuit.

30.  Zie over de toekomstige heilsverwachting voor het Joodse volk ook onder (de bespreking van de 
dorsvloer van Gideon in c. Faust.); zie ook hoofdstuk 6 (met betrekking tot exp. Gal.).
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Iudaei en uit de Graeci/gentes) één zijn in Christus, en dat zij allen overeenkomstig 
de belofte de erfenis ontvangen door het geloof.31 In deze context gaat hij nader in 
op de gelovigen uit de Joden, aan de hand van de metafoor van de area: 

Hierin (sc. in de ecclesia) lag ook het volk besloten dat tot de komst van Christus bij wijze 
van spreken onder de leermeester werd vastgehouden totdat de tijd rijp was waarin degenen 
die uit dat volk volgens Gods plan zijn geroepen, tot de vrijheid geroepen moesten worden, 
dat wil zeggen degenen die op die dorsvloer koren bleken te zijn.32

In deze passage gaat het opnieuw over de dorsvloer van de Joden in een heilshis-
torisch kader. De Joodse dorsvloer heeft zijn betekenis in de periode tot de eerste 
komst van Christus. Het is de dorsvloer van het letterlijke Joodse volk, omdat Gods 
volk zich in deze fase beperkt tot dit ene concrete volk. Dat neemt niet weg dat Au-
gustinus het Joodse volk hier ziet vanuit het perspectief van de kerk. Wat in ps. c. 
Don. nog impliciet blijft, komt hier expliciet naar voren, namelijk dat het Joodse volk 
ten tijde van het Oude Testament volgens hem deel uitmaakt van de kerk, en dat de 
bedeling sub paedagogo/lege daarom een fase is in de heilshistorie van de kerk. In 
dit verband functioneert de dorsvloer overigens ook om, evenals in ps. c. Don., een 
belangrijke overeenkomst tussen het Oude en het Nieuwe Testament inzichtelijk te 
maken: tijdens beide bedelingen is de kerk zoals een gemengd lichaam, ofwel een 
dorsvloer met zowel koren als kaf.

Opmerkelijk is dat verderop in deze commentaar nog meer de nadruk wordt gelegd 
op de eenheid van het ene volk van God dat wordt bijeengebracht uit de Joden en 
uit de heidenen.33 Dat valt moeilijk te verenigen met een al te scherp contrast tussen 

31.  Cf. exp Gal. 28 Hierin o.a. In qua fide non est distantia Iudaei neque Graeci … in quantum enim 
omnes fideles sunt, omnes unum sunt in Christo Iesu … hic ergo ostendit unum semen Christum, 
non tantum ipsum mediatorem intellegendum esse uerum etiam ecclesiam, cuius ille corporis ca-
put est, ut omnes in Christo unum sint et capinat secundum promissionem hereditatem per fidem 
… 

32.  Cf. exp. Gal. 28 … in quam conclusus erat, id est in cuius aduentum tamquam sub paedagogo 
custodiebatur populus usque ad aetatis opportunitatem, qua in libertatem uocandi erant, qui in 
eodem populo secundum propositum uocati sunt, id est qui in illa area frumentum inuenti sunt.

33.  Cf. exp. Gal. 29 … ut filius ille paruulus, id est populus propter unam fidem ad unum semen 
Abrahae pertinens, quoniam et de Iudaeis et de gentibus congregatus est … Zie ook ook exp. 
Gal. 30 Deinde iam dicit ueniente plenitudine temporis deum misisse filium suum ad liberandum 
paruulum heredem seruientem ex parte legi tamquam paedagogo (sc. Iudaei), ex parte elementis 
huius mundi tamquam procuratoribus et actoribus (sc. gentes). In exp. Gal. 31 wordt naar aanlei-
ding van het Hebreeuwse ‘Abba’ en het Griekse woord voor ‘vader’ opgemerkt: eleganter autem 
intellegitur non frustra duarum linguarum uerba posuisse idem significantia propter uniuersum 
populum, qui de Iudaeis et de gentibus in unitatem fidei uocatus est, ut Hebraeum uerbum ad Iu-
daeos, Graecum ad gentes, utriusque tamen uerbi eadem significatio ad eiusdem fidei spiritusque 
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twee verschillende dorsvloeren. Het is daarom niet verwonderlijk dat dit onderscheid 
verderop lijkt te vervagen. In exp. Gal. 31 volgt bijvoorbeeld een interessante parallel 
van de dorsvloeren in de beeldspraak van de twee schaapskudden: de kudde van 
Israël en de kudde van de heidenen. Christus wilde de schapen van de schaapskooi 
van de heidenen (gentium ouile) toevoegen aan de eerste kudde, zodat het zou worden 
één kudde onder één herder (Joh. 10,16).34 Dit werd volgens Augustinus gerealiseerd 
toen de discipelen na de uitstorting van de Heilige Geest zijn uitgezonden naar de 
heidenen. Kortom, al spreekt Augustinus in exp. Gal. 26 en 28, evenals in ps. c. 
Don., nog over twee dorsvloeren, de dorsvloer van het Joodse volk krijgt geen be-
tekenis meer als zelfstandige etnische entiteit naast de ecclesia catholica, maar als 
de oudtestamentische voorfase van de nieuwtestamentische kerk die bijeengebracht 
wordt uit Joden en heidenen. 

Exp. Gal. is het laatste niet-homiletische werk waarin Augustinus expliciet schrijft 
over de dorsvloer van het Joodse volk als metafoor voor de oudtestamentische dis-
pensatio in onderscheid van de nieuwtestamentische. Impliciet lijkt het denken vanuit 
twee dorsvloeren korte tijd later nog aanwezig in agon. (396-397 AD), een van de 
eerste geschriften uit de tijd van zijn episcopaat. In de al eerdergenoemde passage 
agon. 13 wordt immers opgemerkt dat de kerk trefzeker en zorgvuldig onderscheid 
weet te maken tussen de tempus messis, de tempus arearum en de tempus horreorum. 
Hier is dus nog sprake van een meervoud wanneer het gaat over de dorsvloer, maar 
dat is tegelijk de laatste keer in de niet-homiletische geschriften.

Het is de vraag waarom Augustinus zijn originele exegese van Matth. 3,12/Luk. 
3,17, zoals gepresenteerd in ps. c. Don., relatief snel links laat liggen. In het boven-
staande is al aangetoond dat de concentratie op de eenheid van de oud- en de nieuw-
testamentische kerk in exp. Gal. de beeldtaal van twee zelfstandige dorsvloeren naar 
de achtergrond dringt.35 Mogelijk spelen ook andere factoren een rol. Het is bijvoor-
beeld goed voorstelbaar dat de exegeet bij nader inzien minder overtuigd is van de 
evidentie van de opmerkelijke uitleg van Matth. 3,12/Luk. 3,17. In het geval dat deze 
exegese (inzake de Joodse dorsvloer die al is gewand) een manichese achtergrond 
heeft, is het ook mogelijk dat deze een min of meer verdachte klank heeft gekregen. 

unitatem pertineat.
34.  Cf. exp. Gal. 31 … sed ite primum ad oues, quae perierunt domus Israel [Mt 10,5sq.]. gentium 

autem aliud ouile appellauit, cum diceret: habeo alias oues quae non sunt de hoc ouili [Io 10,16], 
quas tamen se adducturum ait, ut esset unus grex et unus pastor, quando autem nisi post clarifica-
tionem suam? post resurrectionem autem etiam ad gentes discipulos misit, cum eos interim Hi-
erosolimae manere iussisset, donec eis secundum promissionem suam spiritum sanctum mitteret.

35.  Deze nadruk op de eenheid van de oud- en de nieuwtestamentische kerk blijft kenmerkend, ook 
voor het latere denken van Augustinus. Zie bijvoorbeeld E. Lamirande, ‘Ecclesia’ in: AL 2 (1996-
2002), p. 692-694; Ten Boom, Profetisch tegoed, p. 105-108; Van Oort, ‘Iudaeos (Aduersus-)’, p. 
793-795.
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Een versterkende factor zou dan kunnen zijn dat Augustinus inmiddels heeft ont-
dekt dat Irenaeus deze uitleg van Matth. 3,12/Luk. 3,17 presenteert als kenmerkend 
voor de (gnostische) ketters.36 Hoe dan ook, Augustinus spreekt voortaan niet meer 
over een Joodse dorsvloer die al gewand zou zijn, en reserveert de metafoor van de 
dorsvloer voor de wereldwijde kerk. Toch blijft hij gebruikmaken van de dorsvloer 
inzake het heilshistorische onderscheid tussen de oud- en de nieuwtestamentische 
bedeling. Maar dat gebeurt voortaan op een andere wijze dan in ps. c. Don. en exp. 
Gal, waarover verderop meer.37

3.2.2.2 Homiletische werken
Behalve in de genoemde niet-homiletische werken kunnen de twee opeenvolgende 
dorsvloeren in de volgende preken worden getraceerd: en. Ps. 47; en. Ps. 88,1; en. 
Ps. 94; s. 77; s. 101; s. 137; s. 229F (=Guelf. 10) en s. 313G (=Morin 2). Van en. Ps. 
94 is een zeer vroege datering het minst omstreden, een reden om deze als eerste 
te bespreken.38 Evenals in ps. c. Don. stelt de prediker hier dat de dorsvloer van het 
Joodse volk al is gewand (area uentilata) en dat het koren inmiddels is binnengehaald 
(massa intromissa est). Deze woorden functioneren hier in het kader van een uitleg 
van Ps. 94/95,3 waar Augustinus leest dat God zijn volk niet zal verstoten.39 Volgens 
Augustinus maakt de apostel Paulus in Rom. 11,1-2 duidelijk dat het hier gaat over 
het Joodse volk (plebs Iudaea). In dit verband wijst hij bijvoorbeeld op de oudtes-
tamentische profeten en de patriarchen die uit het Joodse volk zijn voortgekomen. 
Ook refereert hij aan de heilige zaken (sacramenta) en de woorden (eloquia Dei) 
die God tijdens de oudtestamentische bedeling aan zijn volk heeft toevertrouwd.40 
Stellig weerspreekt hij dat het Joodse volk veroordeeld zou zijn.41 Daarbij verwijst 

36.  Het is opmerkelijk dat Bartelink de jaren 396/397 noemt als de tijd waarin Augustinus Irenaeus’ 
Contra Haereses heeft leren kennen, dus ongeveer de periode waarin hij afstand neemt van zijn 
eerdere exegese van de twee dorsvloeren, zie Bartelink, p. 14.

37.  Zie verderop in hoofdstuk 3 (de dorsvloer van Gideon).
38.  En. Ps. 94 wordt door Zarb gedateerd in het jaar 393/394, door Rondet vóór 396; zie het chrono-

logische overzicht in hoofdstuk 1.
39.  Cf. en. Ps. 94,7 ‘Quia non repellet dominus plebem suam’ [Ps 94,3]. De woorden die Augustinus hier 

citeert ontbreken in de Hebreeuwse masoretische tekst en in de LXX en de Vulgaat. Wel staan zij ver-
meld als een variante lezing in het tekstkritisch apparaat van de LXX en de Vulgaat. Overigens is en. 
Ps. 94 het enige geschrift waarin Augustinus deze toevoeging in deze psalm leest. In ciu. 9,23 citeert 
hij Ps. 94/95,3 zonder deze toevoeging. Opmerkelijk is dat hij dan dezelfde woorden (non repellet 
dominus plebem suam) herleidt tot de voorgaande psalm, namelijk Ps. 93/94,14 (conform de maso-
retische tekst, de LXX en de Vulgaat), zie trin. 13,17; Io. eu. tr. 28,6-7; en. Ps. 78,2 en en. Ps. 93,17-18.

40.  Cf. en. Ps. 94,7. Wat betreft de sacramenta gaat het hier om heilige zaken die de komst van 
Christus aankondigen. Concreet worden daarbij de tempel en de priesterdienst genoemd. Zie ook 
bijvoorbeeld diu. qu. 61,2-3 (zie onder).

41.  Cf. en. Ps. 94,7 Quid ergo? totum illud damnatum est? absit.
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hij naar het beeld van de olijfboom in Rom. 11.42 Al is hier sprake van natuurlijke 
takken (Joden) die worden afgebroken en van wilde takken (heidenen) die worden 
ingeënt, dit Schriftgedeelte betekent volgens Augustinus ook dat God in de nieuw-
testamentische bedeling niet heeft afgerekend met het Joodse volk. In dit verband 
herinnert Augustinus evenals in ps. c. Don. en exp. Gal. aan de apostelen, inclusief 
Paulus zelf (cf. Rom. 11,1) en de eerste gemeente in Jeruzalem. 

Opmerkelijk is de wijze waarop hij in dit verband spreekt over de schuld van de 
Joden inzake de kruisiging van Christus. Al stelt hij dat de Joden Christus hebben 
gekruisigd, op geen enkele wijze trekt hij hieruit de conclusie dat er voor hen geen 
heil meer zou zijn. Volgens hem is de Pinksterdag in Jeruzalem het bewijs dat God 
zijn volk niet heeft verstoten. Duizenden van de Joden krijgen immers berouw en 
komen tot geloof en bekering (Hand. 2).43 Tegelijk maakt de prediker hier weer 
onderscheid tussen koren en kaf. De woorden dat God zijn volk niet heeft verstoten, 
hebben volgens hem geen betrekking op heel het volk, maar op een deel: het over-
blijfsel ofwel de ‘rest’ zal worden gered (reliquiae saluae erunt, cf. Rom. 9,27).44 
Al spreekt Augustinus hier uitvoerig over het koren dat de dorsvloer van het Joodse 
volk heeft opgeleverd, tegelijkertijd communiceert hij dat de oudtestamentische 
dorsvloer zijn tijd heeft gehad (uentilata est). Dat hij hiermee in deze preek evenmin 
als in ps. c. Don. en exp. Gal. bedoelt dat er geen heil meer zou zijn voor het Joodse 
volk als etnische entiteit is al aangetoond.45 Ook in deze homiletische verhandeling 
herhaalt hij dat de nieuwtestamentische kerk niet komt in plaats van het Joodse volk, 
maar wordt bijeengebracht uit Joden en heidenen. In aanvulling op het beeld van de 
olijfboom (Rom. 11) gebruikt hij het beeld van de twee muren die in Christus als 
de Hoeksteen worden verbonden (Ef. 2,14).46 Wel wordt hier opnieuw gecommuni-
ceerd dat het koren van de nieuwtestamentische bedeling uitsluitend is te vinden op 
de dorsvloer van de christelijke kerk. Daarom kan Augustinus zeggen dat er in de 
tegenwoordige tijd op de dorsvloer van het Joodse volk alleen nog kaf te vinden is, 

42.  Een verwijzing naar het beeld van de olijfboom is ook aanwijsbaar in exp. Gal. 25.
43.  Cf. en. Ps. 94,7.
44.  Cf. en. Ps. 94,7.
45.  Cf. en. Ps. 94,7. Veelzeggend is ook dat verderop in deze preek de aansporing om zich niet te 

verharden zowel wordt betrokken op de Joden (populus Iudaeorum) als op de heidenen (populus 
gentium), zie en. Ps. 94,12 O plebs mea, plebs dei. alloquitur plebem suam deus, non solum illam 
plebem suam quam non repellet, sed etiam omnem plebem suam. loquitur enim in angulo utrique 
parieti, id est, in Christo prophetia loquitur, et populo Iudaeorum, et populo gentium. hodie si 
uocem eius audieritis, nolite obdurare corda uestra [Ps 94,8].

46.  Cf. en. Ps. 94,7-8; hierin o.a. Uenit ex una parte circumcisio, uenit ex alia parte praeputium: in 
Christo ambo populi concordauerunt. Overigens is de beeldspraak van Ef. 2,14 niet te vinden in 
exp. Gal., de beeldspraak van de olijfboom wel, zie exp. Gal. 25.
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al heeft deze dorsvloer in de voorbijgegane bedeling zijn koren opgeleverd.47 Volgens 
hem is er tijdens de nieuwtestamentische bedeling alleen heil binnen de grenzen van 
de ecclesia catholica, zowel voor de Jood als voor de heiden.

Op soortgelijke wijze als in en. Ps. 94 spreekt Augustinus in en. Ps. 47 en 88,1 
over de dorsvloer van het Joodse volk die inmiddels is gewand. Wanneer hij in en. 
Ps. 47 zijdelings opgemerkt dat het wannen van die dorsvloer grotendeels kaf heeft 
opgeleverd, legt hij weer een link met de rest-gedachte zoals verwoord in Rom. 9,27 
(reliquiae saluae fient).48 Opnieuw benadrukt hij dat het nieuwtestamentische volk 
van God bijeengebracht wordt uit Joden en heidenen. Daarbij komen de beelden 
terug van de twee muren die door Christus worden samengevoegd (Ef. 2,14) en de 
olijfboom met natuurlijke en ingeënte takken (Rom. 11).49 In en. Ps. 88,1 herhaalt de 
prediker dat niemand mag denken dat God het Joodse volk zou hebben verworpen 
(Rom. 11,1-2). Ook in deze enarratio wijst hij op het koren dat afkomstig is van 
de dorsvloer die is gewand, in casu de Israëlieten die tot geloof gekomen zijn. In 
combinatie hiermee wordt het beeld van de twee samengevoegde muren (Ef. 2,14) 
opnieuw in herinnering geroepen.50 Kortom, al is de dorsvloer van het Joodse volk 
gewand, hiermee wordt evenmin als in de eerder besproken teksten bedoeld dat er 
geen heil meer zou zijn voor de Joden. Waar het de prediker om gaat, is dat de oud-
testamentische bedeling heeft plaatsgemaakt voor de nieuwtestamentische waarin 
de kerk wordt bijeengebracht uit Joden en heidenen.

Een andere preek waarin Augustinus uitvoerig ingaat op de betekenis van de 
dorsvloer van het Joodse volk is s. 77. Uitdrukkelijk maakt hij onderscheid tussen 
wannen en veroordelen: ‘Dat volk is immers niet verdoemd, maar gewand.’51 In dit 

47.  Cf. en. Ps. 94,7 Totum quidquid uides Iudaeorum reproborum, paleam uides. unde uides istam 
paleam, iam inde exiit massa, iam in horreo recondita est.

48.  Cf. en. Ps. 47,3 … nisi populus ex circumcisione; qui quidem ex reliquiis a Christo collectus est, 
ex magna autem parte tamquam palea uentilatus. etenim scriptum est: reliquiae saluae fient [Rm 
9,27]. Overigens betekenen de geciteerde woorden niet dat Augustinus negatiever zou spreken 
over de oudtestamentische dorsvloer van het Joodse volk dan over de nieuwtestamentische dors-
vloer van de christelijke kerk. Wanneer hij verderop in deze enarratio de dorsvloer van de kerk 
ter sprake brengt, zegt hij zelfs dat er zoveel kaf op deze dorsvloer ligt, dat je de graankorrels 
nauwelijks kunt zien, zie en. Ps. 47,9; vergelijk ook exp. Gal. 26; omnis enim area multis partibus 
ampliorem habet paleam quam frumentum.

49.  Cf. en. Ps. 47,3.
50.  Cf. en. Ps. 88,1,3 Etenim cum de casu Iudaeorum ageretur, ne quis putaret sic illos improbatos, 

ut nihil frumenti ex illa uentilatione in horreum mitteretur, ait apostolus: non repulit deus plebem 
suam, quam praesciuit [Rm 11,2]; nam et ego Israelita sum [Rm 11,1]. si totum illud spinae fue-
runt, unde granum uobis loquor? ergo impleta est ueritas dei in iis qui ex Israelitis crediderunt, et 
uenit unus paries de circumcisione applicans se ad lapidem angularem. sed ille lapis angulum non 
faceret, nisi alium parietem ex gentibus susciperet.

51.  Cf. s. 77,2 Non enim damnata illa plebs, sed uentilata. ibi erat paleae multitudo, ibi granorum 
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verband worden oudtestamentische voorbeelden van echt koren genoemd.52 Ver-
der wordt geattendeerd op het Bijbelse gegeven dat Christus tijdens zijn leven op 
aarde voorrang geeft aan de Joden ten opzichte van de heidenen.53 Wat betreft het 
nieuwtestamentische koren van de Joodse dorsvloer wordt weer gerefereerd aan de 
apostelen, inclusief Paulus (Rom. 11,1-2).54 Evenals in en. Ps. 94 spreekt Augustinus 
in dit verband uitvoerig over de betekenis van het Pinksterfeest in Jeruzalem. Vele 
Joden begrijpen dat zij schuldig zijn aan het bloed van Christus, dat zij Hem hebben 
gekruisigd en gedood, en zij tonen berouw. Zij vragen wat zij moeten doen, en zij 
bekeren zich. Zij worden gedoopt en nemen deel aan de maaltijd van Christus, en 
uit hen ontstaat de vroegchristelijke gemeente (Hand. 2).55 Verder functioneert ook 
in deze preek het beeld van de olijfboom (Rom. 11) als aanduiding voor de nieuw-
testamentische kerk waarin Joden en heidenen worden bijeengebracht.56 Hetzelfde 
patroon is waarneembaar in s. 229F (=Guelf. 10). Opnieuw wordt de dorsvloer van 
de Joden (Iudaei) voorgesteld als een voorbijgegane realiteit.57 Evenals elders wil 
Augustinus voorkomen dat iemand hieruit zou concluderen dat de Joden afgeschre-
ven zouden zijn. Hij erkent wel dat er kaf te vinden is bij de Joden, maar hierin ziet 
hij geen contrast met de nieuwtestamentische kerk: ‘Zoals er toen Joden waren die 
tot geloof gekomen zijn en Joden die niet tot geloof gekomen zijn, zo zijn er ook nu 
heidenen die tot geloof gekomen zijn en heidenen die niet tot geloof gekomen zijn.’58 

occulta dignitas: ibi quod incenderetur, ibi unde horreum repleretur.
52.  Cf. s. 77,1-2 Concreet worden genoemd de patriarchen, de profeten, de ouders van Christus naar 

het vlees, inclusief de maagd Maria die Christus heeft gebaard.
53.  Cf. s. 77,1-2 Wat betreft de voorrang voor de Joden ten opzichte van de heidenen refereert Au-

gustinus onder andere aan de woorden van Christus tot de Kananese vrouw, cf. Matth. 15,24 non 
sum missus nisi ad oues quae perierunt domus Israel. Ook wijst hij erop dat Christus zich in eigen 
persoon op het Joodse volk heeft gericht, maar dat Hij zijn discipelen heeft uitgezonden naar de 
heidenen, cf. s. 77,5 ad gentes enim ipse non iuit, sed discipulos misit.

54.  Cf. s. 77,2-3; in s. 77,2 gaat het weer over de Joden die God van tevoren heeft gekend (eos quos 
ante praesciuit, cf. Rom. 11,2); in s. 77,3 over het voorbeeld van Paulus (cf. Rom. 11,1).

55.  Cf. s. 77,4; hierin o.a. Conuersi sunt ex ipso populo Iudaeorum: conuersi sunt, baptizati sunt. ad 
mensam domini accesserunt, et sanguinem quem saeuientes fuderunt, credentes biberunt. Opmer-
kelijk is dat de bekering van de Joden op de Pinksterdag wordt voorgesteld als resultaat van de 
voorbede van Christus aan het kruis, cf. s. 77,4 Illis enim exhibuit praesentiam suam, pro illis in 
se saeuientibus crucifixus orauit, dicens: pater, ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt [Lc 23,34]. 
intellegebat medicus phreneticos mente perdita medicum occidentes, et occidendo medicum nes-
cientes, sibi medicamentum facientes.

56.  Cf. s. 77,12 en 15.
57.  Cf. s. 229F,2 (=Guelf. 10,2) Ne attendatis Iudaeos qui modo sunt palea, id est, illius areae quae 

tunc triturata est. Overigens is hier sprake van gedorst zijn (triturata) in plaats van gewand zijn 
(uentilata), maar evenals elders wordt hier bedoeld dat deze oudtestamentische dorsvloer verleden 
tijd is.

58.  Cf. s. 229F,1 (=Guelf. 10,1) Quomodo tunc ipsi Iudaei alii crediderunt, alii non crediderunt, sic et 
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Ook snijdt hij eventueel misbruik van de woorden ‘Zijn bloed over ons en over onze 
kinderen’ (Matth. 27,25) de pas af. Volgens de prediker zijn velen van de Joden die 
dit hebben geroepen, later tot geloof gekomen door de prediking van de apostelen. 
Het bloed van Christus is wel over hen gekomen, alleen niet om hen te verderven 
maar om hen te reinigen.59 De hoorders worden aangespoord om zich niet te richten 
op het vele kaf, maar op het koren van de Joodse dorsvloer: de profeten, de patriar-
chen, de apostelen, Maria de moeder van Christus, Paulus en de duizenden die op 
de Pinksterdag zijn gedoopt en de vele Joden in de talloze christelijke gemeenten.60 
Wel wekt deze preek de indruk dat Augustinus in de praktijk van het kerkelijke leven 
weinig voorbeelden meer ziet van Joden die in Christus gaan geloven. Toch weigert 
hij het Joodse volk af te schrijven. Daarbij functioneert de dorsvloer van het Joodse 
volk opnieuw als symbool voor de voorbijgegane bedeling van het Oude Testament 
die heeft plaatsgemaakt voor de bedeling van het Nieuwe Testament waarin de kerk 
wordt vergaderd uit Joden en heidenen.61

Terloops wordt de dorsvloer van het Joodse volk genoemd in s. 313G (=Morin 2). 
Met dezelfde woorden als in ps. c. Don. wordt deze area omschreven als gewand 
door middel van het kruis (de cruce uentilata).62 Het kaf van deze dorsvloer wordt 
aangeduid als de verworpen Joden (reprobi Iudaei). Als vanzelfsprekend wordt 
hiermee niet bedoeld dat alle Joden verworpen zouden zijn. Bedoeld is dat een deel 
van de Joodse dorsvloer als verworpen wordt beschouwd, dat wil zeggen het kaf 
in onderscheid van het koren. In deze preek zijn dat de Joden voor zover zij zich 
tijdens de bedeling van het Nieuwe Testament buiten de christelijke kerk bevinden. 
Zij worden hier samen met de heidenen (pagani), ketters (haeretici) en alle andere 
vijanden van de kerk (reliquae) geschaard onder de wereld die de christenen haat (cf. 
Joh. 15,19).63 Buiten de kerk is er volgens Augustinus dus geen koren, zelfs niet op 

nunc gentes: crediderunt alii, non credunt alii. non est omnium fides [2 Th 3,2]. Zie ook s. 229F,2 
(=Guelf. 10,2) Iudaeis bonis bonum, malum malis; gentibus bonum bonis, malum malis.

59.  Cf. s. 229F,1 (=Guelf. 10,1) Multi enim ex ipsis, sicut legitur in actibus apostolorum, multi ex ipsis 
qui dominum crucifixerunt, qui sanguine eius effuso polluti sunt; multi ex ipsis qui dixerunt, san-
guis eius super nos et super filios nostros [Mt 27,25], postea crediderunt annuntiantibus apostolis. 
eius super illos reuera fuit sanguis, sed abluendos, non perdendos.

60.  Cf. s. 229F,2 (=Guelf. 10,2) Nam si consideremus, fratres mei, de Iudaeis prophetae, de Iudaeis 
patriarchae, de Iudaeis apostoli, de Iudaeis uirgo Maria, quae peperit Christum; de Iudaeis postea 
Paulus credens, et tot milia in uno die baptizata: de Iudaeis innumerabiles ecclesiae christianorum.

61.  Enerzijds maakt Augustinus in s. 229F,2 (=Guelf. 10,2) de opmerking dat het koren van de Joden 
al in de korenschuur is opgeslagen en dat de duivel met het kaf speelt; anderzijds spreekt hij even 
later in dezelfde paragraaf over gelovige en ongelovige Joden en over gelovigen uit Joden en 
heidenen.

62.  Cf. s. 313G,2 (=Morin 2,2) Quicumque sunt reprobi Iudaei, quasi paleae illius areae quae de cruce 
uentilata est, et ipsi oderunt nos.

63.  Cf. s. 313G,2 (=Morin 2,2) Quicumque sunt pagani, sine dubio oderunt christianos. nos eos non 
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de dorsvloer van het Joodse volk. Die dorsvloer is immers gewand, en staat symbool 
voor de oudtestamentische tijd die heeft plaatsgemaakt voor de dorsvloer van de kerk 
in de nieuwtestamentische tijd.

In aanvulling op het bovenstaande zijn er enkele preken waarin de dorsvloer van de 
Joden op de achtergrond aanwezig is. In s. 101 spreekt Augustinus over twee oogsten 
(messes). Deze oogsten worden nader geconcretiseerd als de oogst van het Joodse 
volk en de oogst van de heidense volken. De eerste oogst is al voorbij, de andere 
moet nog komen.64 De apostelen worden aangeduid als de oogstlieden (messores) 
die de korenschoven van de oudtestamentische oogst naar de nieuwtestamentische 
dorsvloer hebben gebracht.65 De wijze waarop dit beeldrijke proces wordt beschre-
ven, herinnert aan de twee oogsten (messes) in ps. c. Don., waarbij het einde van de 
oudtestamentische oogst op de Joodse dorsvloer het begin inluidt van een nieuwe 
oogst die terechtkomt op de dorsvloer van de nieuwtestamentische kerk.66 Behalve 
in s. 101 speelt de dorsvloer van het Joodse volk een bescheiden rol in s. 137. In deze 
preek betrekt Augustinus de beeldspraak van koren en kaf opnieuw op het Joodse 
volk. Hij zegt dat Christus is gekomen om de Joden die echt geloven, hopen en lief-
hebben als koren af te scheiden van het kaf. Bedoeld is hier de (oudtestamentische) 
dorsvloer van het Joodse volk. Het wannen van deze dorsvloer wordt opnieuw in 
verband gebracht met de instelling van de (nieuwtestamentische) kerk waarin Joden 
en heidenen worden samengebracht.67 De wijze waarop in deze preek de nieuwtesta-

odimus, sed quaerimus. quicumque sunt reprobi Iudaei, quasi paleae illius areae quae de cruce 
uentilata est, et ipsi oderunt nos. quidquid est in genere humano haereticorum, quod de ecclesia 
exiit foras, omnes oderunt nos. et quot, et quanti sunt, si numerentur contra nos reliquiae, sic 
oderunt. totus mundus quomodo saeuit!

64.  Cf. s. 101,2 Adtende ergo. delectet uos mecum inspicere in agricultura dei messes duas, unam 
transactam, aliam futuram: transactam in populo Iudaeorum, futuram in populis gentium.

65.  Cf. s. 101,1-2. In s. 101,2 o.a. Ideo enim illi (sc. prophetae) seminatores ut apostoli possent esse 
messores … in aduentu domini matura messis inuenta est. missi messores cum falce euangelii 
portarunt manipulos ad aream dominicam …

66.  Zie boven inzake de twee messes en de twee areae in ps. c. Don. Zie ook Io. eu. tr. 31,11, waar 
Augustinus niet spreekt over de dorsvloer van de Joden, maar wel over de eerste oogst (messis pri-
ma), dat wil zeggen de oogst uit het Joodse volk. Deze oogst is door of vanuit het kruis gewand (de 
cruce uentilata), en het koren hiervan levert het zaaigoed op voor de tweede oogst (alia messis); 
ook hier wordt de eerste messis verbonden met de eerste komst van Christus waarin Hij verschijnt 
te midden van het Joodse volk, en de tweede messis met zijn tweede komst waarin Hij komt als 
de hemelse rechter: quando ueniat iudicaturus qui uenit iudicandus. Wat betreft het koren van de 
Joodse oogst zegt de prediker in dit Johannes-tractaat opnieuw dat velen van de Joden die Christus 
hebben gedood naderhand toch in Hem gaan geloven.

67.  Cf. s. 137,6 Nonne ideo dominus uenit, ut institueret ecclesiam, ipsosque Iudaeos bene credentes 
et bene sperantes et bene diligentes segregaret tanquam frumenta a paleis … Overigens gebruikt 
Augustinus hier niet het gebruikelijke woord voor wannen (uentilare), maar het meer algemene 
begrip scheiden (segregare) als aanduiding voor dezelfde zaak: het scheiden van koren en kaf op 

Koren en kaf boek.indb   118 13-01-20   09:13



119

3 – de AreA Als metAfoor Voor VerschIllende heIlshIstorIsche bedelIngen  

mentische samenvoeging van twee volken, de gelovigen uit de Joden en de ge-
lovigen uit de heidenen, wordt verkondigd, vertoont veel overeenkomst met exp. 
Gal., evenals en. Ps. 47, en. Ps. 88,1 en en. Ps. 94. De prediker noemt opnieuw het 
voorbeeld van de twee kudden, uit de Joden en uit de heidenen, die door Christus 
worden samengevoegd tot één kudde onder één herder (Joh. 10,16) en het voorbeeld 
van de twee verschillende muren die door Christus als de hoeksteen worden sa-
mengevoegd (Ef. 2,14).68 In aanvulling hierop volgen enkele nieuwe voorbeelden: 
de twee schepen die in werkelijkheid één kerk symboliseren (Luk. 5,7), de twee 
vrouwen van Jakob die samen één man hebben (Gen. 29) en de twee blinden die 
beiden door Christus worden genezen (Matth. 9,27-31).69 Genoemde voorbeelden 
functioneren als synonieme metaforen van de twee dorsvloeren. Al worden deze 
dorsvloeren niet met name genoemd, ook hierop is van toepassing wat Augustinus in 
deze preek verkondigt: ‘Als u de Schriften aandachtig leest, dan zult u op vele plaat-
sen verwijzingen vinden naar twee kerken die in werkelijkheid niet twee, maar één  
zijn.’70

Vooruitlopend op de conclusies aan het einde van dit hoofdstuk kan het volgende 
al worden opgemerkt over de chronologie van de preken. Op grond van de dateer-
bare niet-homiletische werken is vastgesteld dat Augustinus de exegese van de twee 
dorsvloeren al introduceert in ps. c. Don., dus in de begintijd van zijn presbyteriaat. 
Verder is aangetoond dat de twee dorsvloeren voor het laatst getraceerd kunnen 
worden in agon. (396/397 AD). Bovendien zal blijken dat Augustinus later (van-
af c. Faust., 400-404 AD) wel weer door middel van de area een heilshistorisch 
onderscheid zal maken tussen de oud- en de nieuwtestamentische bedeling, maar 
dan op een heel andere wijze.71 Daarom is het aannemelijk dat de preken waarin de 
twee dorsvloeren verschijnen, gedateerd moeten worden in dezelfde periode als de 

de dorsvloer.
68.  Cf. s. 137,6 … et faceret unum parietem circumcisionis, cui coniungeretur alius paries ex prae-

putio gentium, quibus duobus parietibus de diuerso uenientibus esset ipse lapis angularis? nonne 
ergo idem dominus de duabus istis plebibus in uno futuris dixit: habeo et alias oues, quae non sunt 
ex hoc ouili [Io 10,16]? loquebatur autem Iudaeis: oportet me, inquit, et eas adducere, ut sit unus 
grex, et unus pastor [Io 10,16]. Verderop in s. 137,6 Ad hoc enim ualet lapis angularis, ut ex duabus 
faciat unam. ad hoc ualet ille pastor, ut de duobus gregibus faciat unum.

69.  Cf. s. 137,6.
70.  Cf. s. 137,6 Et si aduertatis scripturas, in multis locis inuenietis significari duas ecclesias, quae 

non sunt duae, sed una. Dezelfde gedachte wordt verwoord in s. 252,3 (eenstemmig gedateerd 
in 395/396 AD, zie het overzicht in hoofdstuk 1) door middel van de voorbeelden van de twee 
schepen en de twee muren, waarmee volgens Augustinus wordt bedoeld dat de twee volken, het 
Joodse volk (populus Iudaeorum) en het volk van de heidenen (populus gentium), die in Christus 
met elkaar worden verbonden: in Christo ergo concordaverunt duo populi, vocati ex Iudaeis qui 
erant prope, et ex gentibus qui erant longe, zie s. 252,3.

71.  Zie onder, inzake de dorsvloer van Gideon.
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betreffende niet-homiletische werken, hooguit enkele jaren later, dus in de periode 
393-400 AD.72

3.2.2.3 Deelconclusies
De twee dorsvloeren worden door de kerkvader gepresenteerd naar aanleiding van 
Matth. 3,12/Luk. 3,17. Met deze dorsvloeren worden bedoeld: de dorsvloer van het 
Joodse volk en de dorsvloer van de kerk. Het wannen van de eerste dorsvloer wordt 
gerelateerd aan de eerste komst van Christus (uentilata est), en het wannen van de 
andere aan de tweede komst van Christus. De exegese waarin de dorsvloer wordt 
betrokken op het Joodse volk en Christus’ eerste komst wordt door Augustinus 
geïntroduceerd in ps. c. Don. (393-394 AD), dus nadat hij Matth. 3,12/Luk. 3,17 in 
eerdere geschriften al heeft betrokken op de kerk. Deze specifieke uitleg is niet ge-
traceerd bij eerdere kerkvaders, maar is volgens Irenaeus wel bekend in gnostische 

72.  En. Ps. 94 wordt eenstemmig gedateerd vóór het jaar 396. Voor en. Ps. 47 zijn latere dateringen 
voorgesteld, maar de late datering van Zarb is al betwist door Hombert. Bovendien wijst Hombert 
erop dat Rondet reeds heeft gedacht aan een mogelijke datering vóór 403 AD. Zelf kiest Hombert 
onder voorbehoud voor een datering in de paastijd van 403 AD, maar zijn argumenten sluiten een 
vroegere datering niet uit, zie Hombert, Nouvelles recherches, p. 603-606. Van s. 77 is nog geen 
datering voorgesteld; de wijze waarop de twee dorsvloeren hierin verschijnen, is een indicatie voor 
een vroege datering, in ieder geval vóór 400 AD. Het is opmerkelijk dat de gebruikelijke vroege 
datering van s. 101 is betwist door Hombert op grond van het gebruik van bepaalde Bijbelteksten 
in de preek, zie Hombert, Nouvelles recherches, p. 235-242. De wijze waarop de twee dorsvloeren 
in deze preek functioneren, pleit desondanks voor de vroegere datering. S. 229F (=Guelf. 10) is 
indertijd door Kunzelmann gedateerd in het jaar 418 of later omdat er volgens hem in deze preek 
een uitgewerkte predestinatieleer aanwijsbaar zou zijn, zie Kunzelmann, Chronologie, p. 477. 
Toch kunnen de door hem gesignaleerde verwijzingen naar het sola gratia, het sola fide en de 
predestinatie ook getraceerd worden in vroege werken zoals exp. Gal. (394-395 AD) en Simpl. 
(396 AD). Een vroege datering van s. 229F (=Guelf. 10) in de tijd van Augustinus’ presbyteriaat 
is dus niet onmogelijk, en wordt zelfs waarschijnlijk als daarbij rekening wordt gehouden met het 
gebruik van de twee dorsvloeren. Ook s. 313G (=Morin 2) is door Kunzelmann laat gedateerd 
op grond van vermeende pelagiaanse polemiek. Het is interessant dat Kunzelmann tevens heeft 
geattendeerd op een passage in s. 313G,4 (=Morin 2,4) over de voorzegde en gerealiseerde ver-
woesting van de afgodsbeelden naar aanleiding van de wetgeving van keizer Honorius in 399 AD. 
Kunzelmann leidt hieruit af dat het jaar 399 met zekerheid de terminus post quem is, zonder dat 
hijzelf de voor de hand liggende conclusie trekt dat het jaar 399 een zeer waarschijnlijke optie is, 
zie Kunzelmann, Chronologie, p. 462-463. Ondertussen zou een datering van s. 313G (=Morin 2) 
in 399 betekenen dat de periode waarin het gebruik van de twee dorsvloeren in een heilshistorisch 
kader aangetoond kan worden wordt vergroot tot 399 AD. Een datering van s. 137 in het jaar 
399 of eerder hoeft niet in strijd te zijn met de formele datering van Kunzelmann (400-405 AD), 
vooral omdat diens argumentatie ruimte laat om de terminus post quem te vervroegen tot het jaar 
398/399, zie Kunzelmann, Chronologie, p. 439). Hombert stelt in een voetnoot wel een latere da-
tering voor wat betreft s. 137, zie Hombert, Nouvelles recherches, p. 374 noot 25. Maar hiertegen 
pleit de wijze waarop de twee dorsvloeren in deze preek functioneren in een heilshistorisch kader.
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kring. Vermoedelijk heeft Augustinus deze leren kennen in zijn manichese jaren. Op 
originele wijze combineert hij deze uitleg met de bekende versie waarin de dorsvloer 
wordt betrokken op de kerk waarbij de komst van Christus met de wan eschatologisch 
wordt geïnterpreteerd. Het resultaat is een nieuw concept waarin de twee dorsvloeren 
functioneren om twee verschillende fasen in de heilshistorie inzichtelijk te maken. Op 
deze wijze geeft Augustinus plaats aan de eigen betekenis van het Oude Testament 
en van het Joodse volk. Hiermee bewijst hij zich als een katholieke exegeet die zich 
distantieert van het manichese gedachtegoed. In tegenstelling tot de manicheeërs 
erkent hij het gezag van het Oude Testament. Hij spreekt bijvoorbeeld over vele 
heiligen onder het Joodse volk conform het Oude Testament. Ook benadrukt hij de 
overeenkomst tussen het Oude en Nieuwe Testament. Kenmerkend voor zowel de 
oud- als de nieuwtestamentische dorsvloer is bijvoorbeeld de tijdelijke permixtio 
van koren en kaf. Ondertussen betekent de voorstelling van twee dorsvloeren wel 
dat de dorsvloer van het Joodse volk heeft plaatsgemaakt voor de dorsvloer van de 
christelijke kerk. Hiermee wordt geïmpliceerd dat er voor de Joden, evenals voor 
alle andere mensen, geen heil is buiten de dorsvloer van de katholieke kerk. Toch 
betekent dit bij de kerkvader niet dat Gods heilshandelen met het Joodse volk verle-
den tijd zou zijn. Hij legt juist de nadruk op de continuïteit tussen beide dorsvloeren. 
De oogst die op de kerkelijke dorsvloer wordt binnengebracht, is immers afkomstig 
van de Joodse dorsvloer. De nieuwtestamentische kerk is dus voortgekomen uit het 
oudtestamentische Joodse volk. Daarbij is het nieuwe van de nieuwtestamentische 
dorsvloer niet dat de Joden buitengesloten zouden worden of dat de heidense volken 
in de plaats van Israël zouden komen. Het nieuwe is wel dat er behalve Joden ook 
heidenen worden binnengebracht. Kortom, indien en voor zover Augustinus zijn exe-
gese van Matth. 3,12/Luk. 3,17 heeft ontleend aan de manicheeërs, kan men moeilijk 
spreken over het introduceren van manichese ideeën. In werkelijkheid zou de wijze 
waarop hij de betreffende exegese (uentilata est) inpast in zijn eigen heilshistorische 
kader juist betekenen dat hij hen met hun eigen eigen wapens wil verslaan.

Al communiceert Augustinus in zijn preken feitelijk dezelfde boodschap inzake 
de twee dorsvloeren als in de niet-homiletische werken, in zijn preken gaat hij soms 
diepgravender op bepaalde thema’s in. Hij geeft bijvoorbeeld extra aandacht aan 
theologische argumenten om te betogen dat Gods heilshandelen met het Joodse volk 
wordt gecontinueerd, ook nu de oudtestamentische bedeling heeft plaatsgemaakt 
voor de nieuwtestamentische. Dit inhoudelijke ‘extra’ van de preken valt vooral 
op in vergelijking met ps. c. Don. (393-394 AD), waarin de exegese van de twee 
dorsvloeren voor het eerst wordt gepresenteerd. Grotendeels zijn deze toegevoegde 
elementen afkomstig uit de brieven van Paulus. Concreet gaat het over de woorden 
dat God zijn volk niet heeft verstoten (Rom. 11,1-2), het beeld van de olijfboom 
(Rom. 11), de woorden over het overblijfsel dat wordt gered (Rom. 9,27) en het beeld 
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van de twee samengevoegde muren (Ef. 2,14). Veel hiervan is al aanwijsbaar in exp. 
Gal. (394-395 AD), en kan worden beschouwd als vrucht van de bestudering van 
de paulinische brieven. Toch is er vermoedelijk meer aan de hand. Opmerkelijk is 
dat Augustinus juist in zijn preken expliciet ingaat op de verwerping van Christus 
door het Joodse volk, vooral op de aanklacht dat de Joden schuldig staan aan de 
kruisiging van Christus. Consequent communiceert hij dat niemand hieruit mag 
afleiden dat God zijn volk zou hebben verworpen. De wijze waarop de prediker dit 
doet, wekt het vermoeden dat dergelijk gedachtegoed wel leeft onder zijn gehoor. Dit 
vermoeden wordt bevestigd door bijvoorbeeld het onderzoek van Paula Fredriksen. 
Zij wijst op anti-Joodse sentimenten, niet alleen bij de manicheeërs maar ook in de 
katholieke kerk.73 Uit de analyses van de teksten waarin de twee dorsvloeren func-
tioneren, blijkt dat Augustinus duidelijk stelling neemt tegen dergelijke anti-Joodse 
gevoelens, vooral in zijn preken.

3.2.3 Twee graansoorten op één dorsvloer

3.2.3.1 Niet-homiletische werken (diu. qu.)
Op een heel eigen wijze functioneert de area in diu. qu. (388-395 AD), een verza-
melbundel van antwoorden op allerlei vragen. In quaestio 61 geeft de kerkvader 
een allegorische verklaring van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen 
door Christus. Hij maakt onderscheid tussen twee voedselwonderen. De eerste keer 
wordt 5.000 man gevoed met vijf gerstebroden en twee vissen (cf. Joh. 6,5-13), de 
tweede keer 4.000 man met zeven tarwebroden en enkele vissen (cf. Matth. 15,32-
38). Volgens hem heeft het eerste wonder betrekking op de tijd van het Oude Testa-
ment (uetus lex/testamentum), en het tweede op de tijd van de nieuwtestamentische 
prediking (noui testamenti praedicatio).74 Het eerste wonder wordt verbonden met 
de oudtestamentische periode onder de wet (sub lege) die is voorafgegaan aan de 
verkondiging van het Evangelie.75 Het tweede wonder wordt betrokken op de nieuw-
testamentische periode onder de genade (sub gratia), ofwel de tijd van de genade 
 

73.  Wat betreft de polemiek met de manicheeër Faustus schrijft Paula Fredriksen bijvoorbeeld: ‘What 
made Faustus so dangerous – dangerous enough to call forth the massive counterattack that Au-
gustine mounted – was … the way that he built his case by appealing to so many of the anti-Jewish 
attitudes and traditions of interpretation that the Manichees held in common with Augustine’s own 
church’, zie Fredriksen, Augustine and the Jews, p. 223.

74.  Cf. diu. qu. 61,1-4.
75.  Augustinus verwijst hier naar Gal. 3,23: prius autem quam ueniret fides, sub lege custodiebamur. 

hoc significare uidetur et dominus, cum dicit de his quos quinque panibus pasturus erat …, cf. diu. 
qu. 61,7.
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van het christelijke geloof (fidei christianae gratia).76 De area verschijnt in diu. qu. 
61,1 in het kader van de uitleg van het eerste voedselwonder:

En het is goed mogelijk dat de gerst van de gerstebroden symbool staat voor de wet. De wet 
was immers op zodanige wijze gegeven dat het versterkende voedsel voor de ziel in haar 
verhuld was in zintuiglijk waarneembare heilige zaken.77 De gerstekorrels worden immers 
omhuld door kaf dat zeer moeilijk loslaat. Een andere mogelijkheid is dat de gerst van de 
gerstebroden symbool staat voor het volk. Het volk was immers nog niet ontdaan van het 
vleselijke verlangen dat als kaf verkleefd was aan zijn hart, dat wil zeggen het hart dat nog 
niet besneden was. Dat vleselijke verlangen kleefde zo aan het hart van het volk, dat het 
dorsen van de verdrukkingen tijdens de veertig jaren durende reis door de woestijn niet 
genoeg was om hun verstand te openen en de vleselijke verhulling weg te nemen, evenmin 
als gerst door het dorsen op de dorsvloer wordt ontdaan van dat omhulsel van kaf.78

Evenals in ps. c. Don en exp. Gal. functioneert de area hier in een heilshistorisch 
kader om onderscheid te maken tussen de perioden van het Oude en het Nieuwe Tes-
tament, ofwel de perioden sub lege en sub gratia. Toch is er een opvallend verschil. In 
diu. qu. focust de beeldspraak niet op verschillende dorsvloeren, maar op het dorsen 
van verschillende graansoorten op dezelfde dorsvloer. De oudtestamentische periode 
wordt in diu. qu. 61,1 vergeleken met het dorsen van gerst, en de nieuwtestamentische 
met het dorsen van tarwe. Voor mensen die vertrouwd zijn met de akkerbouw is deze 
vergelijking goed te begrijpen. In de landbouwcyclus gaat de gersteoogst immers 

76.  Cf. diu. qu. 61,7. Hier verdeelt Augustinus de geschiedenis van de mensheid in vier dispensati-
ones: (a) ante legem (van schepping tot wetgeving), (b) sub lege (de oudtestamentische tijd), (c) 
sub gratia (de tegenwoordige, nieuwtestamentische tijd) en (d) quartum adhuc restat (het hemelse 
Jeruzalem waar iedereen zal komen die op de juiste wijze (recte) in Christus gelooft).

77.  Met corporalia sacramenta worden bedoeld de zichtbare en tastbare aspecten van de dienst van 
God zoals deze zijn voorgeschreven in de oudtestamentische wetten. Concreet gaat het over al-
lerlei rituelen, de tempel- en offerdienst, de instelling van het koningschap en het priesterschap, 
etcetera; cf. o.a. diu. qu. 61,2-3 (zie ook bijvoorbeeld en. Ps. 94,7). Deze corporalia sacramenta 
zijn volgens Augustinus bedoeld als verwijzing naar Christus. Wanneer hij deze sacramenta als 
corporalis typeert, bedoelt hij hiermee dat deze passend zijn voor hen die nog niet spiritalis maar 
carnalis zijn, in casu de mensen die behoren tot de oudtestamentische bedeling sub lege. Carnalis 
wordt in diu. qu. 61,1 geëxpliceerd als ‘gefocusd op de vijf lichamelijke zintuigen’ (quinque cor-
poris sensibus deditus). 

78.  Cf. diu. qu. 61,1 Et quod hordeacei erant panes, bene significant uel ipsam legem, quae ita data 
erat, ut in ea uitale animae alimentum corporalibus sacramentis obtegeretur, hordei enim me-
dulla tenacissima palea tegitur, uel ipsum populum nondum expoliatum carnali desiderio, quod 
tamquam palea cordi eius inhaerebat, id est nondum corde circumcisum, ita ut nec tritura tribu-
lationum, cum per deserta quadraginta annis duceretur, intellectu reuelato carnalia integumenta 
deponeret, sicut neque hordeum areae tritura illo paleari tegmine exuitur.
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vooraf aan de tarweoogst. Bovendien is de gerst minder kostbaar dan de tarwe. In 
diu. qu. 61 benadrukt Augustinus vooral het volgende verschil. Kenmerkend voor de 
eerstgenoemde fase is dat het geestelijke voedsel nog verhuld ligt in allerlei zichtbare 
en tastbare rituelen en instellingen. Bovendien zijn de mensen die bij deze dispensatio 
horen nog niet spiritalis, maar carnalis.79 Ter illustratie herinnert Augustinus in het 
bovenstaande citaat aan het volk Israël in de woestijn. Al zijn de Israëlieten 40 jaar 
verdrukt tijdens de woestijnreis, hun verstand is niet geopend en de vleselijke verhul-
ling is niet weggenomen. Dit is volgens de kerkvader kenmerkend voor deze periode 
sub lege. Daarom vergelijkt hij deze oudtestamentische bedeling met het dorsen van 
gerst, anders dan van tarwe. Kenmerkend voor het dorsen van gerst is immers dat de 
gerstekorrels wel worden ontdaan van het stro, maar niet van het omhullende vlies. 
In contrast met de oudtestamentische periode sub lege staat de nieuwtestamentische 
periode sub gratia waarin de omhulsels wel worden weggenomen, en de ecclesia 
Christi onder leiding van Christus door de woestijn van het leven heen wordt geleid 
naar het hemelse Jeruzalem in het beloofde land.80

In diu. qu. 61 wordt het volk van het Oude Testament vergeleken met gerst op de 
dorsvloer, in onderscheid van tarwe, en daarmee aangeduid als carnalis in plaats 
van spiritalis. Toch is daarmee niet gezegd dat deze negatieve typeringen bedoeld 
zouden zijn voor het Joodse volk als etnische categorie. Er is immers al aangetoond 
dat Augustinus in ps. c. Don en exp. Gal. niet heel het concrete Joodse volk als vle-
selijk afschrijft, maar dat hij zorgvuldig onderscheid maakt tussen koren en kaf op 
de dorsvloer van het Joodse volk, evenals op de dorsvloer van de kerk. Deze consta-
tering maakt het onwaarschijnlijk dat hij in een geschrift uit ongeveer dezelfde tijd, 
zoals diu. qu., zou willen beweren dat alle letterlijke Joden vleselijk in plaats van 
geestelijk zouden zijn. Nog afgezien daarvan gebruikt Augustinus in de onmiddellijke 
context de verschillende heilshistorische fasen ook in een heilsordelijk verband. De 
typering van het oudtestamentische volk wordt immers ook betrokken op mensen die 
vleselijk zijn in de tijd van het Nieuwe Testament. Zij worden als vleselijke mensen 
gecontrasteerd met mensen die geestelijk leven en zich onderscheiden in wijsheid, 
zelfbeheersing, standvastigheid en rechtvaardigheid.81 Verderop worden dergelijke 
carnales bestempeld als mensen die zich laten verleiden tot het vereren van afgoden, 

79.  Cf. o.a. diu. qu. 61,1 en 61,4.
80.  Cf. diu. qu. 61,2-7.
81.  Cf. diu. qu. 61,4 … ubi carnales legem accipientes, id est quinque carnis sensibus dediti significan-

tur, sed quattuor milia potius, quo numero significantur spiritales propter quattuor animi uirtutes, 
quibus in hac uita spiritaliter uiuitur, prudentiam, temperantiam, fortitudinem, iustitiam. quarum 
prima est cognitio rerum appetendarum et fugiendarum, secunda refrenatio cupiditatis ab his quae 
temporaliter delectant, tertia firmitas animi aduersus ea quae temporaliter molesta sunt, quarta 
quae per ceteras omnes diffunditur, dilectio dei et proximi.
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mensen die geestelijk gezien kinderen blijven zonder op te groeien tot volwassenheid, 
en mensen die niet volharden tot het einde.82 Kortom, in diu. qu. 61 spreekt Augus-
tinus op een retorische wijze over het oudtestamentische Joodse volk, waarmee hij 
vooral iets wil zeggen over mensen binnen de christelijke gemeente die volgens hem 
vleselijk zijn.83 Het hordeum op de area is dus niet bedoeld als karakterisering van 
het Joodse volk an sich, maar van een bepaalde fase in de heilshistorie, namelijk de 
dispensatio sub lege in contrast met de nieuwtestamentische dispensatio sub gratia. 
Feitelijk functioneert het verschil tussen het dorsen van gerst of van tarwe dus om 
dezelfde zaak in kaart te brengen als het verschil tussen de twee dorsvloeren in ps. c. 
Don. en exp. Gal. Het gaat Augustinus om twee achtereenvolgende dispensationes in 
de heilshistorie van de kerk. Overigens is diu. qu. het enige niet-homiletische geschrift 
waarin de verschillende perioden door middel van twee verschillende graansoorten 
op dezelfde dorsvloer in kaart worden gebracht.

3.2.3.2 Homiletische werken (s. 130)
Er is één preek (s. 130) waarin Augustinus op soortgelijke wijze als in diu. qu. 61 
spreekt over twee graansoorten op de ene dorsvloer inzake het heilshistorische on-
derscheid tussen de tijd van het Oude en het Nieuwe Testament. Evenals in diu. qu. 61 
gebeurt dat in deze preek naar aanleiding van de vermenigvuldiging van de broden 
door Christus. Augustinus geeft hier een uitleg van de vermenigvuldiging van vijf 
gerstebroden en twee visjes voor 5.000 mensen (Joh. 6,5-13). Nu schetst hij geen con-
trast tussen de twee verschillende broodwonderen zoals in diu. qu. Ondertussen sluit 
de uitleg van het wonder in Joh. 6 naadloos aan op diu. qu. 61. Opnieuw wordt de gerst 
(hordeum) gerelateerd aan de periode van de oude wet ofwel het Oude Testament, 
en de tarwe aan de periode van het Evangelie ofwel het Nieuwe Testament. De vijf 
gerstebroden worden weer uitgelegd als de wet, ofwel de vijf boeken van Mozes.84 De 
5.000 mensen die door de gerstebroden worden gevoed, worden vereenzelvigd met 
het volk dat onder de wet ofwel onder de vijf boeken van Mozes is gesteld, in casu 
het Joodse volk ten tijde van het Oude Testament.85 Opnieuw wordt als kenmerkend 

82.  Cf. diu. qu. 61,5 en 61,8. In diu. qu. 61,5 schrijft Augustinus bijvoorbeeld dat zulke vleselijke 
mensen noch in het oude, noch in het nieuwe testament worden meegeteld. Zij zijn dus bij wijze 
van spreken het kaf op de dorsvloer, zowel in de tijd van het oude als van het nieuwe testament.

83.  In haar studie over Augustinus en de Joden maakt Fredriksen duidelijk dat Augustinus ook elders 
vaak op retorische wijze spreekt over de Joden, niet bedoeld als karakterisering van het Joodse 
volk als etnische categorie; zie bijvoorbeeld Fredriksen, Augustine and the Jews, p. 304-319 en 
353-366; op p. 164-165 gaat zij kort in op diu. qu. 61; zie ook Raveaux, ‘Augustin und die Juden’, 
p. 214-215; Van Oort, ‘Iudaei’, p. 786-792.

84.  Cf. s. 130,1; hierin o.a. Quinque panes significabant quinque libros legis Moysi. lex uetus hordeum 
est ad euangelicum triticum.

85.  Cf. s. 130,1 Quinque millia hominum significant plebem sub quinque libris legis constitutam.
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voor de gerst vermeld dat de gerstekorrel bedekt blijft onder het vlies (in hordeo 
medulla sub palea latet). Op soortgelijke wijze als in diu. qu. 61 spreekt de prediker 
hier over heilsgeheimen die ten tijde van het Oude Testament nog verborgen blijven 
liggen onder de bedekking van de wet.86 De overeenkomsten tussen diu. qu. 61 en 
s. 130 zijn zo opvallend dat het aannemelijk lijkt dat beide niet lang na elkaar zijn 
verschenen, vooral omdat (a) de gesignaleerde overeenkomsten verder ontbreken 
bij Augustinus en (b) hij de dorsvloer in de overige teksten op een andere manier 
gebruikt voor het onderscheid tussen Oude en Nieuwe Testament. In zijn vroege jaren 
gebruikt hij hiervoor immers de beeldtaal van de twee dorsvloeren, in zijn latere 
jaren de dorsvloer van Gideon. Het bovenstaande pleit voor een vroegere datering 
van s. 130 dan tot nog toe gebruikelijk, in concreto rond het jaar 396 of eerder.87

3.2.3.3 Deelconclusies
Bij wijze van uitzondering maakt Augustinus het heilshistorische onderscheid tussen 
de oude en de nieuwe bedeling door middel van twee graansoorten op de dorsvloer. 
Hij doet dat alleen in diu. qu. 61 (388-395 AD) en in s. 130, in beide teksten naar 
aanleiding van het wonder van de vermenigvuldiging van de broden door Christus. 
Beide vindplaatsen vertonen grote overeenkomst. De oudtestamentische tijd wordt 

86.  In diu. qu. 61,1 schrijft Augustinus over geestelijk voedsel (uitale animae alimentum) dat wordt 
bedekt door zintuiglijk waarneembare heilige zaken (corporalibus sacramentis obtegeretur); in 
s. 130,1 maakt de prediker expliciet duidelijk dat hij Christus bedoelt: sed quomodo in hordeo 
medulla sub palea latet; sic in uelamento mysteriorum legis latet Christus. Verdere overeenkom-
sten tussen diu. qu. en s. 130 inzake het broodwonder betreffen de uitleg van de twee vissen (als 
verwijzing naar het oudtestamentische koningschap en priesterschap, in casu als heenwijzing naar 
Christus) en de uitleg van de twaalf manden als de twaalf apostelen. Wel noemt Augustinus in 
s. 130 twee extra mogelijke interpretaties van de twee vissen, namelijk als heenwijzing naar het 
dubbele liefdesgebod (duo praecepta dilectionis Dei et proximi) of als als heenwijzing naar Gods 
volk uit Joden en heidenen (duo populi ex circumcisione et praeputio). De laatstgenoemde uitleg 
bevestigt overigens dat Augustinus met zijn uitleg van de gerst (hordeum) geen karakterisering 
van het Joodse volk bedoelt als etnische categorie, maar van een bepaalde fase in de heilshistorie.

87.  Diu. qu. wordt gedateerd in de periode voorafgaand aan het episcopaat van Augustinus: 388-395 
AD. Voor s. 130 noemt Verbraken twee dateringen: na 400 (Van Bavel) en 417 (Beuron); aanvan-
kelijk veronderstelt Verbraken nog dat Beuron s. 131 in plaats van s. 130 zou bedoelen, zie Ver-
braken, Études critiques, p. 85; later herroept hij deze veronderstelling, zie ‘Mise à jour du Fichier 
signalétique des Sermons de saint Augustin’ in: M. van Uytfanghe et R. Demeulenaere, Aeuum 
inter utrumque, p. 485. Hill vermoedt dat s. 130 na het jaar 426 gedateerd moet worden, vooral 
vanwege enkele christologische uitspraken in s. 130,3 die volgens hem anti-nestoriaans zouden 
zijn; zie Hill in: Works(NY) 3,4, p. 314-315 noot 1 en 16. Maar Hill geeft geen reden waarom de 
betreffende uitspraken niet veel eerder gedaan zouden kunnen zijn. Nog afgezien daarvan heeft 
Augustinus zich eigenlijk niet beziggehouden met de kwestie van Nestorius. Pas na het overlijden 
van Augustinus komt het tot een veroordeling van het nestorianisme, tijdens de synode van Efeze 
in het jaar 431.
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vergeleken met het dorsen van gerst, de nieuwtestamentische met het dorsen van 
tarwe. Daarbij gaat het de kerkvader vooral om het kwalitatieve onderscheid. Ken-
merkend voor de eerstgenoemde fase is dat het geestelijke voedsel nog verhuld ligt, 
zoals de gerstekorrel tijdens het dorsen gehuld blijft in het vlies. Bovendien worden de 
mensen die nog bij deze dispensatio horen, vleselijk in plaats van geestelijk genoemd. 
In contrast hiermee staat de tegenwoordige tijd waarin de heilsgeheimen van hun 
verhulling zijn ontdaan. De beeldspraak van de twee graansoorten zou de indruk 
kunnen wekken dat Augustinus alle Joden als vleselijk (gerst) wil kwalificeren en 
alle christenen als geestelijk (tarwe), maar dat is niet bedoeld. De gerst is niet bedoeld 
als kwalificatie van het Joodse volk an sich, maar van de oudtestamentische bedeling 
sub lege die is voorafgegaan aan de nieuwtestamentische bedeling sub gratia. In 
dit verband spreekt hij op retorische wijze over het oudtestamentische volk, waarbij 
hij vooral iets wil communiceren over de nieuwtestamentische gemeente, namelijk 
over christenen die volgens hem vleselijk zijn. In vergelijking met de beeldspraak 
van twee dorsvloeren geeft de beeldspraak van twee graansoorten op één dorsvloer 
Augustinus de mogelijkheid om de dorsvloer te reserveren voor de ecclesia catho-
lica. Bovendien kan hij het kwalitatieve onderscheid tussen beide bedelingen beter 
inzichtelijk maken. Toch blijft het gebruik van de beeldtaal van de twee graansoorten 
bij hem de uitzondering die de regel bevestigt.

3.2.4 De dorsvloer van Gideon

3.2.4.1 Inleidend
Vanaf de periode 400-402 maakt Augustinus op een andere manier gebruik van de 
metafoor van de area om onderscheid te maken tussen de oud- en nieuwtestamenti-
sche bedeling. Hij spreekt dan niet meer over twee opeenvolgende dorsvloeren naar 
aanleiding van de profetische prediking van Johannes de doper (Matth. 3,12/Luk. 
3,17), maar geeft een allegorische exegese van een oudtestamentisch Schriftgedeelte 
(Richt. 6,36-40). Hier wordt verhaald hoe Gideon door God wordt geroepen om het 
volk Israël te bevrijden van een vijandelijke overmacht. Voordat hij de strijd tegen de 
vijand aanbindt, vraagt hij God om een teken als extra verzekering van de beloofde 
overwinning. Gideon handelt daarbij als volgt. ’s Nachts laat hij een wollen vacht op 
de dorsvloer liggen. Eerst vraagt hij of de vacht nat zal worden, maar de dorsvloer 
droog zal blijven. Later vraagt hij het omgekeerde teken, namelijk dat de dorsvloer 
nat zal worden, maar de vacht droog zal blijven.88 

88.  Zie Richt. 6,36-40.
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3.2.4.2 Niet-homiletische werken
De dorsvloer van Gideon is traceerbaar in vijf niet-homiletische werken, in chrono-
logische volgorde: c. Faust, cath. fr., ep. 177, gr. et pecc. or., en qu. De vindplaats in 
het anti-manichese werk c. Faust (400-404 AD) staat in een context waarin Augus-
tinus reageert op de manichese verwerping van het Oude Testament. Faustus is van 
mening dat er in het Oude Testament geen profetische getuigenissen over Christus 
te vinden zouden zijn, en dat deze evenmin nodig zouden zijn.89 De bisschop van 
Hippo bewijst zich in deze anti-manichese polemiek als een vurige verdediger van 
het Oude Testament, en presenteert een opsomming van allerlei oudtestamentische 
verwijzingen naar Christus.90 In dit kader wordt de dorsvloer van Gideon genoemd 
als een metafoor die het verschil tussen de oud- en de nieuwtestamentische bedeling 
inzichtelijk maakt. Augustinus schrijft dat eerst de vacht doorweekt was, maar de 
dorsvloer droog. Daarna was de dorsvloer doorweekt, terwijl de vacht droog bleef. 
Dit verschil wordt door Augustinus zowel kwantitatief als kwalitatief geduid. Wat 
betreft de kwantiteit: eerst is alleen de vacht doorweekt, en daarna heel de dorsvloer. 
Volgens Augustinus betekent dit dat in de oudtestamentische bedeling alleen het 
volk van de Hebreeën (gens Hebraeorum) deelt in Gods heilsgeheim, terwijl de 
wereld (totus orbis) het moet missen. Maar in de nieuwtestamentische tijd verbreidt 
Gods genade in Christus zich wereldwijd, terwijl het Joodse volk Christus mist. 
Wat betreft de kwaliteit stelt de kerkvader dat het heil in Christus wel aanwezig is 
in de oudtestamentische heiligen, maar op verborgen wijze (occulte) zoals het water 
in de vacht. Het heilsgeheim wordt pas openlijk zichtbaar (in manifestatione) in de 
nieuwtestamentische tijd.91

C. Faust. 12,32 is de eerste niet-homiletische tekst van Augustinus waarin de 
dorsvloer van Gideon aanwijsbaar is. Theoretisch is het mogelijk dat Augustinus 
deze allegorische uitleg onlangs heeft ontdekt. Toch presenteert hij deze niet als een 
novum. Kort en bondig maakt hij er melding van in een opsomming van diverse 
voorbeelden, zonder nadere toelichting of uitleg. Hiermee wekt hij de indruk dat deze 
opmerkelijke exegese voor hemzelf en voor zijn lezerspubliek min of meer bekend 
is. Verwonderlijk is dat niet. In hoofdstuk 2 is immers geconstateerd dat deze alle-
gorese al min of meer bekend is in de Vroege Kerk, en dat Augustinus deze uitleg 
vermoedelijk heeft leren kennen via zijn leermeester Ambrosius.92 Wel is er met 
de betreffende exegese iets aan de hand. Op het eerste gezicht kan deze de indruk 
wekken dat de gelovigen uit de heidenen de plaats van Israël hebben ingenomen. De 

89.  Cf. o.a. c. Faust. 12,1.
90.  Cf. c. Faust. 12,6ev.
91.  C. Faust. 12,32 Quid uellus conplutum area sicca et postea conpluta area sicco uellere nisi primo 

una gens Hebraeorum habens occulte in sanctis mysterium dei, quod est Christus, quo mysterio 
totus orbis uacuus erat? nunc autem in manifestatione totus orbis id habet, illa uacuata est.

92.  Zie hoofdstuk 2.
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vochtigheid van de dorsvloer gaat immers niet gepaard met de vochtigheid, maar 
met de droogte van de vacht van het Joodse volk. Dat lijkt op gespannen voet te 
staan met de visie die Augustinus eerder consequent heeft verdedigd, namelijk dat 
de kerk van het Nieuwe Testament niet in de plaats van het Joodse volk is gekomen, 
maar wordt bijeengebracht uit Joden en heidenen.93 Mogelijk heeft hij daarom niet 
eerder gebruikgemaakt van deze beeldspraak. Toch kan uit het feit dat hij nu wel 
refereert aan de dorsvloer van Gideon (Richt. 6) niet worden afgeleid dat zijn visie op 
het Joodse volk wezenlijk zou zijn gewijzigd. Evenals eerder spreekt hij in c. Faust. 
expliciet over de vele gelovigen uit het Joodse volk, ook tijdens de nieuwtestamen-
tische bedeling.94 Bovendien verdedigt hij juist in dit anti-manichese meesterwerk 
de eigen betekenis van het Oude Testament en van het Joodse volk, zelfs van de 
traditionele religieuze praktijken van contemporaine Joden, contra het manichese 
gedachtegoed.95 In c. Faust. wordt de eerder uitgezette lijn dus gecontinueerd, name-
lijk dat de heidense volken niet de plaats van Israël hebben ingenomen, maar dat de 
nieuwtestamentische kerk bestaat uit Joden en heidenen. Wel stelt Augustinus in de 
taal van de metafoor dat het volk van de Hebreeën in de tegenwoordige tijd zonder 
Christus leeft. Hier doelt hij op de Joden die geen deel uitmaken van de ecclesia 
catholica. Concreet kan men daarbij denken aan de Joden en de Joodse gemeen-
schappen die in de context van het oude Noord-Afrika een zichtbare realiteit zijn.96 
Wat betreft deze Joden houdt Augustinus evenals eerder vast aan het principe dat 
er geen heil is buiten de kerk. Volgens hem is het geloof in Christus noodzakelijk, 
niet alleen voor de heidenen maar ook voor de Joden. In dit verband oordeelt de 
kerkvader niet positief over het geestelijke welzijn van de Joden in zijn eigen tijd. Er 
is immers slechts sporadisch sprake van Joden die tot geloof in Christus komen in de 
praktijk van het kerkelijke leven.97 Het hoeft daarom geen verwondering te wekken 

93.  Zie boven (inzake de twee dorsvloeren).
94.  Zie bijvoorbeeld c. Faust. 9,2 en 22,89. Hierin gaat het onder andere over de vele gelovigen uit 

de Joden in de vroegchristelijke gemeente in Jeruzalem en daarbuiten; ook komen de bekende 
beelden van de twee samengevoegde muren (Ef. 2,14) en de olijfboom met natuurlijke en ingeënte 
takken (Rom. 11) terug.

95.  Volgens Fredriksen heeft Augustinus zijn opmerkelijk positieve waardering van het Oude Tes-
tament en van het Joodse volk vooral ontwikkeld in reactie op het manichese gedachtegoed. Zij 
wijst daarbij in het bijzonder op de betekenis van c. Faust. Zie Fredriksen, Augustine and the Jews, 
bijvoorbeeld p. 314-319 en 353-368.

96.  De aanwezigheid van Joden en Joodse gemeenschappen in het oude Noord-Afrika is bekend uit 
diverse geschriften, onder andere van Augustinus, en wordt bevestigd door archeologische opgra-
vingen. Zie hierover o.a. Van Oort, ‘Iudaei’, p. 786-789; Fredriksen, Augustine and the Jews, p. 
307-314.

97.  Bij de bespreking van de twee dorsvloeren is al geconstateerd dat er in de kerkelijke context 
waarin Augustinus werkt, weinig of geen sprake is van Joden die overgaan tot de christelijke kerk. 
Zie bijvoorbeeld s. 229F,2 (=Guelf. 10,2) waar Augustinus zegt dat het koren van de Joden al is 
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dat de kerkvader schrijft dat het volk van de Hebreeën Hem nu mist. Maar dat laat 
onverlet dat hij oog heeft voor de speciale betekenis van Israël in de heilshistorie en 
dat hij in de toekomst een verandering ten goede verwacht. In c. Faust. vertolkt hij 
meerdere malen de verwachting dat het Joodse volk zich zal bekeren en tot geloof in 
Christus zal komen.98 Deze eschatologische heilsverwachting voor het volk Israël is 
bij Augustinus niet van voorbijgaande aard maar blijvend, zoals bijvoorbeeld blijkt 
in ciu.99 Goed beschouwd laat deze heilsverwachting zich zelfs beter verenigen met 

opgeslagen in de korenschuur en dat de duivel momenteel speelt met het kaf. Zie ook bijvoorbeeld 
s. 313G,2 (=Morin 2,2) waar de Joden, samen met de heidenen, ketters en alle andere vijanden van 
de kerk worden geschaard onder de wereld die de christenen en/of de christelijke kerk haat. Zie 
verder bijvoorbeeld en. Ps. 94,7. In ciu. 17,5 schrijft Augustinus dat het in zijn tijd nog wel ge-
beurt dat Joden tot geloof in Christus komen, maar dan zeer zelden (rarissime). Gezien deze voor 
Augustinus teleurstellende realiteit spreekt hij ook in c. Faust. over de blindheid, de verharding 
en de goddeloosheid van de Joden vanwege hun ongeloof in Christus, zie bijvoorbeeld c. Faust. 
12,9-13 en 16,21-22.

98.  Zie inzake de heilsverwachting voor het Joodse volk bijvoorbeeld c. Faust. 9,2 en 22,89. In c. 
Faust. 9,2 wordt het beeld van de olijfboom (Rom. 11) in stelling gebracht tegen het anti-Joodse 
gedachtegoed van Faustus. Deze boom heeft natuurlijke takken die worden afgebroken (de Joden 
die niet geloven) en wilde takken die worden ingeënt (de gelovigen uit de heidenen). Evenals 
eerder presenteert Augustinus de olijfboom als beeld voor de kerk uit Joden en heidenen. In dit 
verband communiceert hij expliciet de hoop dat ook de afgebroken Joodse takken weer worden 
ingeënt, in casu de hoop op een toekomstige bekering van het Joodse volk. In c. Faust. 22,89 gaat 
Augustinus eveneens in op de nieuwtestamentische gelovigen uit het volk Israël (Israhel qui est 
secundum carnem). Evenals in eerdere geschriften noemt hij daarbij de apostelen en de vele Joden 
die tot geloof komen in Jeruzalem en daarbuiten. Wanneer hij het heeft over de Joden die tot geloof 
in Christus komen, spreekt hij niet alleen over een realiteit uit het verleden, maar ook over een ver-
wachting voor de toekomst: … sed quoniam et de illa Iudaea multi crediderunt et credituri sunt … 

99.  De verwachting van een toekomstige bekering van het Joodse volk is bij Augustinus al getraceerd 
in het gedeelte over de twee dorsvloeren (zie boven), en blijft ook in zijn latere werken aan-
wijsbaar. Zie hierover bijvoorbeeld Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, p. 
359-361; Müller, Geschichtsbewusstsein bei Augustinus, p. 233-239, met name p. 235; Signer, 
‘Jews and Judaism’, p. 471-472; Ten Boom, Profetisch tegoed, p. 221-288; Raveaux, ‘Augustin 
und die Juden’, p. 216-217; Fredriksen, Augustine and the Jews, p. 285-286 en 357-368; M.J. 
Paul, ‘Ik zend u de profeet Elia. De toekomst van Israël volgens de vroegchristelijke kerk’ in: 
TR 57,1 (2014), p. 22-39, met name p. 26-27. Helaas geeft Van Oort geen aandacht aan de es-
chatologische heilsverwachting voor het Joodse volk bij Augustinus in zijn artikel over de Joden 
(‘Iudaei’) in AL. Eerder had Ten Boom in zijn dissertatie al geconstateerd dat er in de literatuur 
weinig aandacht is voor de plaats die Augustinus geeft aan de toekomstige bekering van de Joden, 
zie Ten Boom, Profetisch tegoed, p. 222-223. Wat betreft ciu. als zijn specifieke onderzoeksveld 
is de eerste stelling bij zijn proefschrift: ‘De notie van de bekering van de Joden aan het einde 
der tijden vormt de sleutel tot het verstaan van Augustinus’ spreken over Israël en de Joden in De 
Civ.. Deze notie moet worden begrepen binnen de algehele betekenis van het begrip ‘bekering’ 
in zijn werk, en vormt de grens en het rustpunt van zijn allegorisch spreken over Israël in dit 
boek.’ Vermeldenswaard is in dit verband het volgende wat Augustinus in ciu. schrijft over de 
eschatologische verwachting dat de Joden tot geloof in Christus zullen komen. Volgens hem leeft
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de allegorese van Richt. 6 dan met de beeldtaal van een dorsvloer die inmiddels is 
gewand. Al is de vacht van het Joodse volk op de doorweekte dorsvloer nog droog, 
dat laat immers onverlet dat hij nog samen met de dorsvloer doorweekt kan worden.

Overigens kan de vraag worden gesteld wat Augustinus in c. Faust. exact bedoelt 
met de area. Hij identificeert de area immers niet met de kerk (ecclesia) maar met 
heel de wereld (totus orbis). Toch gaat het hier niet om de wereld in tegenstelling 
tot de kerk, maar om de wereld als de plaats die, evenals vroeger de vacht, in de 
tegenwoordige tijd is doordrenkt van Christus als Gods heilsgeheim (mysterium Dei 
quod est Christus). Bedoeld is dus de wereld waarin het christelijke geloof overal is 
doorgedrongen, ofwel de wereldwijd verspreide kerk. Het gaat hier immers om het 
verschil tussen de oudtestamentische tijd waarin het heil beperkt blijft tot het ene 
volk Israël in contrast met de nieuwtestamentische tijd waarin de kerk over heel de 
aarde wordt verspreid.100

Niet lang na c. Faust. verschijnt cath. fr. (401-402 AD). In dit geschrift focust 
Augustinus op de vraag wat de ware kerk is. Contra de donatistische kerk, die vooral 
een regionaal, Noord-Afrikaans karakter heeft, betoogt hij dat de ware kerk volgens 
de Heilige Schrift wereldwijd is verspreid. In dit verband noemt hij Gideons dorsvloer 
als een van de Bijbelse voorbeelden waaruit dat blijkt:

Ik zie niet in wat hier anders wordt voorgesteld en voorzegd dan dat we de dorsvloer 
moeten interpreteren als heel de wereld, en de plaats van de vacht als het volk Israël. Wij 
weten immers dat het genoemde volk eens doordrenkt was van de genade van het god-
delijke heilsgeheim,101 als was deze genade een hemelse dauw. Omdat deze zegen bij alle 
omringende volkeren ontbrak, was daar bij wijze van spreken droogte. Bij dat ene volk 
was deze zegen echter aanwezig in de vacht, dat wil zeggen in een bedekking, als het ware 
in een verhullende sluier. Zij was immers nog niet geopenbaard. Maar nu zien wij dat heel 

deze hoop zeer breed binnen de christelijke kerk en is deze een actueel gespreksonderwerp 
voor de gelovigen, cf. ciu. 20,29 Per hunc Heliam magnum mirabilemque prophetam exposi-
ta sibi lege ultimo tempore ante iudicium Iudaeos in Christum uerum, id est in Christum no-
strum, esse credituros, celeberrimum est in sermonibus cordibusque fidelium. Ook in ciu. 
20,30 noemt hij de verwachting dat de Joden tot geloof zullen komen (fides Iudaeorum) als 
een van de eschatologische gebeurtenissen (in illo itaque iudicio uel circa illud iudicium).

100.  Cf. o.a. c. Faust. 12,24 In populo enim gentium totum orbem terrarum occupauit ecclesia; c. 
Faust. 12,32 testamentum Dei circuit toto orbe terrarum; c. Faust. 12,44 scriptura … quae ita 
clarescit toto orbe terrarum; c. Faust. 23,9 ecclesia toto orbe diffusa. Zie ook bijvoorbeeld s. 
360A (=Dolbeau 24) waar de area van Gideon nader wordt geconcretiseerd als locus apertus en 
ecclesia manifesta. 

101.  Het Latijnse woord sacramentum heeft hier dezelfde betekenis als mysterium in c. Faust. 12,32, 
als aanduiding van Gods heilsgeheim, in de diepste zin Christus zelf. Zie hierover ook bijvoor-
beeld C. Couturier, ‘Sacramentum et mysterium dans l’ oeuvre de saint Augustin’ in: H. Rondet 
e.a., Études augustiniennes, Paris 1953, p. 161-332.
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de aarde verzadigd wordt met de dauw die inmiddels is geopenbaard door middel van het 
Evangelie van onze Heere Jezus Christus. Dat Evangelie werd toen in dat omhulsel voor-
gesteld. Anderzijds zien we dat het volk Israël bij wijze van spreken in de droge vacht is 
achtergebleven. Het heeft immers het priesterschap dat het had, verloren, omdat het in de 
Schriften Christus niet opmerkt.102

Op soortgelijke wijze als in c. Faust. wordt Gideons dorsvloer in cath. fr. 10 gebruikt 
als voorbeeld voor het heilshistorische onderscheid tussen de periode van het Oude 
en het Nieuwe Testament. Al wordt het kwalitatieve verschil opnieuw benoemd, 
vooral het kwantitatieve verschil komt uit de verf. Het gaat hier immers om een 
bewijsvoering in de anti-donatistische polemiek waarin wordt betoogd dat de ware 
kerk in de tegenwoordige bedeling wereldwijd verspreid is.

Het valt op dat Augustinus in cath. fr. niet alleen uitvoeriger dan in c. Faust. 
schrijft over Gideons dorsvloer als metafoor, maar ook voorzichtiger. Hij noemt deze 
allegorese wel in het kader van allerlei Schriftbewijzen als indicatie dat deze volgens 
hem een zekere zeggingskracht heeft.103 Tegelijk erkent hij dat hierover verschil van 
mening mogelijk is. Mogelijk wordt deze allegorische exegese ter discussie gesteld 
door de donatisten of door anderen. In ieder geval heeft de gesignaleerde voorzich-
tigheid te maken met het besef dat zo’n allegorese minder overtuigingskracht heeft 
dan ‘letterlijke’ Schriftcitaten. De kerkvader schrijft immers dat voor dergelijke alle-
gorische verklaringen een uitlegger is vereist. Daarom focust hij meteen aansluitend 
op Bijbelse argumenten die zeggingskracht hebben zonder speciale uitleg, in casu 
allerlei ‘letterlijke’ Schriftbewijzen.104

102.  Cf. cath. fr. 10 Non uideo quid hic aliud figuratum et praenuntiatum sit, nisi ut aream intelle-
gamus orbem terrarum, locum autem uelleris populum Israhel. nouimus enim illam quondam 
gentem diuini sacramenti gratia tamquam caelesti rore perfusam, cuius muneris per omnes in cir-
cuitu gentes, quia eo carebant, tamquam siccitas fuit. erat autem apud illum populum hoc munus 
in uellere, hoc est in uelamine et quasi nube secreti, quia nondum fuerat reuelatum. nunc autem 
uidemus orbem terrarum iam reuelato rore saginari per euangelium domini nostri Iesu Christi, 
quod tunc in illo tegmine figurabatur, illam uero gentem amisso sacerdotio quod habebat, quia in 
scripturis non intellegit Christum, tamquam in sicco uellere remansisse.

103.  Cf. cath. fr. 9 In hac ergo disputatione nostra parcamus talibus interpretationibus et apertum 
aliquid, quo manifestetur ecclesia, requiramus.

104.  Cf. cath. fr. 10 (meteen aansluitend na het citaat over de dorsvloer van Gideon) Nec in talibus 
tamen rerum figuris, quamuis non uideam quid hic aliud possit intellegi, uolo quaeramus eccles-
iam. prorsus quae alicuius uel talis interpretationis indigent interim seponamus, non quia falsa 
sunt … sed quia uel interpretem quaerunt, nolo in eis nostra ingenia comparentur, sed aperta ue-
ritas clamet luceat … Vervolgens gaat Augustinus over op ‘letterlijke’ Schriftcitaten die volgens 
hem wel voor alle partijen een onweerlegbaar bewijs vormen, allereerst de belofte aan Abraham 
(Gen. 22,16-18 in combinatie met Gal. 3,15).
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In aanvulling op c. Faust., waar het vocht in de vacht en op de dorsvloer is aan-
geduid als heilsgeheim van God (mysterium Dei) spreekt de kerkvader hier over de 
dauw als symbool voor de genade van het goddelijke heilsgeheim (diuini sacramenti 
gratia), de zegen (munus), het Evangelie van Christus (euangelium domini nostri 
Iesu Christi), allermeest Christus zelf. Bedoeld is dus Gods genade in Christus die 
tijdens de oudtestamentische bedeling verhuld aanwezig was in het Joodse volk, maar 
in de tegenwoordige tijd over heel de aarde zichtbaar wordt. De gebruikte infinitivus 
praesens saginari impliceert dat het proces van de wereldwijde verspreiding van het 
Evangelie nog volop gaande is. Tegelijk schrijft Augustinus dat het volk Israël in de 
tegenwoordige tijd de Schriften wel heeft, maar hierin Christus niet opmerkt, en dus 
niet deelt in de hemelse dauw van Gods genade. Evenals in c. Faust. gaat het hier over 
de Joden voor zover zij zich buiten de christelijke kerk bevinden. In de context gaat 
hij niet verder in op de betekenis van het volk Israël in de heilshistorie, evenmin op 
de eschatologische heilsverwachting. Verwonderlijk is dat niet voor een strijdschrift 
zoals cath. fr. waarin heel andere thema’s de aandacht vragen. Overigens zal Au-
gustinus de dorsvloer van Gideon ook niet meer ter sprake brengen in de polemiek 
met de donatisten. In cath. fr. kan hij hem gebruiken inzake het wereldwijde aspect 
van de nieuwtestamentische kerk. Maar zelf geeft hij al aan dat andere Bijbelse 
argumenten meer zeggingskracht hebben. Daarbij komt dat hij gaandeweg in het 
conflict met de donatisten steeds beter uit de voeten kan met de ‘gewone’ dorsvloer, 
overeenkomstig Matth. 3,12/Luk. 3,17. Vanwege de wijze waarop de laatstgenoemde 
dorsvloer de tijdelijke permixtio van de kerk in beeld brengt, groeit deze bij Augus-
tinus uit tot Bijbelse kroongetuige in de donatistische polemiek.105 Juist dit element 
van de gemengde gestalte van de kerk blijft buiten beeld in de allegorische exegese 
van Richt. 6, en dat maakt deze minder bruikbaar in debat met de donatisten.

Geruime tijd na cath. fr. komt de dorsvloer van Gideon terug in ep. 177 (416 
AD), nu in de context van de anti-pelagiaanse strijd. De betreffende brief is een 
collectief schrijven, mede namens Augustinus. In deze brief wordt radicaal onder-
scheid gemaakt tussen de wet (lex) die beveelt en de genade (gratia) die helpt.106 
De schrijvers stellen dat een mens niet rechtvaardig wordt op grond van de wet of 
van zijn natuurlijke vermogens, maar door het geloof in Christus en zijn volbrachte 
werk.107 Daarbij betogen zij dat de voorvaders in de tijd van het Oude Testament door 
hetzelfde geloof en daarmee dankzij dezelfde genade zijn gered als de gelovigen in 

105.  Zie onder, hoofdstuk 4.
106.  Cf. ep. 177,5. De betreffende brief is een gezamenlijk schrijven van Augustinus, samen met Au-

relius, Alypius, Euodius en Possidius, aan Innocentius.
107.  Cf. ep. 177,11 Hierin o.a. Ergo neque per legem iustitia neque per naturae possibilitatem sed ex 

fide ac dono dei per Iesum Christum dominum nostrum, unum mediatorem dei et hominum, qui 
nisi in plenitudine temporis mortuus esset propter delicta nostra et resurrexisset propter iustifica-
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de tijd van het Nieuwe Testament. Hiermee willen zij aantonen dat de pelagiaanse 
zelfrechtvaardiging zich evenmin op het Oude als op het Nieuwe Testament kan 
beroepen. In dit verband schrijft Augustinus cum suis:

Wanneer hij (sc. Paulus) zegt dat de rechtvaardigheid van God nu is geopenbaard108, dan 
laat hij zien dat zij er ook toen al was, maar dan zoals die regen waarom Gideon vroeg. 
Toen was zij bij wijze van spreken verborgen in de vacht, maar nu openlijk zichtbaar op 
de dorsvloer. Nu is het zo dat de wet zonder de genade niet in staat is geweest om de dood 
maar wel om de kracht van de zonde te worden. Zo is het immers gezegd: de angel van de 
dood is de zonde, maar de kracht van de zonde is de wet. Het is daarom begrijpelijk dat 
er velen vluchten uit de heerschappij van de zonde naar de genade, nu deze bij wijze van 
spreken openlijk op de dorsvloer ligt, evenals er weinigen waren die de toevlucht namen 
tot de genade toen deze bij wijze van spreken nog verborgen lag in de vacht.109

Ook hier functioneert de dorsvloer van Gideon als metafoor voor verschillende 
heilshistorische bedelingen (distributio temporum), in casu het verschil tussen de 
oud- en de nieuwtestamentische periode.110 Opnieuw komen het kwalitatieve en het 
kwantitatieve onderscheid in beeld. Ten tijde van het Oude Testament bleef Gods 
genade verhuld, zoals het vocht dat verborgen was in de vacht. Als gevolg van deze 
verhulling bleef de genade beperkt tot enkelingen. Maar tijdens de bedeling van 
het Nieuwe Testament is de genade geopenbaard en openlijk zichtbaar. Als gevolg 
daarvan zijn er nu velen die hun heil zoeken in Gods genade.

Opvallend is dat de spits van de argumentatie niet meer ligt in het verschil, maar 
in de overeenkomst tussen beide bedelingen. Contra de pelagianen betogen de brief-
schrijvers dat de regen of dauw van de nieuwtestamentische genade er al was ten 

tionem nostram, profecto et antiquorum fides euacuaretur et nostra.
108.  De briefschrijvers gaan hier nader in op de geciteerde woorden uit Rom. 3,20-21: Unde item 

scriptum est: per legem enim cognitio peccati; nunc autem sine lege iustitia dei manifestata est 
testificata per legem et prophetas [Rm 3,20sq.], cf. ep. 177,14.

109.  Cf. ep. 177,14 Cum dicit manifestata est [Rm 3,21], ostendit, quia et tunc erat sed tamquam illa 
pluuia, quam Gedeon impetrauit, tunc uelut in uellere occulta nunc autem uelut in area manifesta. 
cum ergo lex sine gratia non mors peccati potuisset esse sed uirtus - sic enim dictum est: aculeus 
mortis peccatum, uirtus autem peccati lex [1 Cor 16,56] -, sicut confugiunt multi a facie regnantis 
peccati ad gratiam uelut in area nunc patentem, ita pauci ad eam confugiebant uelut in uellere 
tunc latentem.

110.  Volgens Augustinus cum suis is deze distributio temporum terug te voeren op Gods ondoorgron-
delijke raadsbesluiten: Haec uero temporum distributio refertur ad altitudinem diuitiarum sapien-
tiae et scientiae dei, de qua dictum est: quam inscrutabilia sunt iudicia eius et inuestigabiles uiae 
eius! [Rm 11,33], cf. ep. 177,14.
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tijde van het Oude Testament.111 Hier gaat het hun om de continuïteit van Gods 
genade. Zowel ten tijde van de oude als van de nieuwe bedeling is het volgens hen 
uitgesloten dat een mens rechtvaardig voor God kan worden op grond van de wet. 
Ondanks de verschillen tussen beide bedelingen is Gods genade een noodzakelijke 
voorwaarde om te delen in het heil, zowel vroeger als nu. Ondertussen worden het 
volk Israël en de wereldwijde kerk hier niet meer expliciet genoemd. Nog minder 
dan in c. Faust. en cath. fr. gaat het om een scherp contrast tussen het volk Israël 
(de vacht) en de wereldwijde kerk (de dorsvloer). Alle aandacht is geconcentreerd op 
de heilshistorische relatie tussen de oud- en de nieuwtestamentische bedeling. In dit 
verband blijft expliciete aandacht voor het Joodse volk buiten beeld.

Ongeveer twee jaren na ep. 177 komt de allegorische exegese van de area in Richt. 
6 terug in boek 2 van gr. et pecc. or. (418 AD), een geschrift dat Augustinus volgens 
eigen zeggen heeft geschreven tegen Pelagius en Caelestius.112 Evenals in ep. 177 
gebeurt dat in een kader waarin wordt beargumenteerd dat het geloof in Christus 
noodzakelijk is om rechtvaardig te worden voor God, niet alleen in het Nieuwe maar 
ook in het Oude Testament.113 Contra Pelagius betoogt Augustinus dat de wet tijdens 
de oudtestamentische tijd sub lege evenmin als tijdens de nieuwtestamentische tijd 
sub gratia een middel is geweest om het heil te verwerven.114 In dit verband gebruikt 
hij de dorsvloer van Gideon om te wijzen op de continuïteit van Gods genade in 
Christus ten tijde van de oud- en nieuwtestamentische bedeling.115 Daarbij brengt 
deze allegorese evenals eerder het kwalitatieve en het kwantitatieve verschil tussen 
beide in beeld, waarbij de nadruk ligt op het kwalitatieve verschil. De genade van 
Christus is immers niet meer verborgen zoals vroeger in de vacht van het Joodse 
volk, maar openlijk zichtbaar onder alle volken.116

111.  Soms spreekt Augustinus in dit verband over dauw (ros), soms over regen (pluuia).
112.  Cf. retr. 2,50; verder o.a. gr. et pecc. or. 2,13.
113.  Cf. o.a. gr. et pecc. or. 2,28. Rechtvaardig worden voor God wordt nader omschreven als a pec-

catis mundari et Dei gratia iustificari. Bedoeld zijn zowel de rechtvaardiging in forensische zin 
(afwassing of vergeving van de zonden) als de rechtvaardiging in de zin van een verandering in 
hart en leven (iustificatio als sanctifcatio). Zie hierover o.a. A.F.N. Lekkerkerker, Studiën over 
de rechtvaardiging bij Augustinus, Amsterdam 1947; G. de Ru, De rechtvaardiging bij Augus-
tinus, vergeleken met de leer der iustificatio bij Luther en Calvijn, Wageningen 1966; J.B. ten 
Hove, Zonde en genade. Een onderzoek van Augustinus’ genadeleer vanuit zijn sermones over 
Romeinen 7 en 8 (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1994; hierin wordt ook de discus-
sie tussen De Ru en Lekkerkerker besproken, zie p. 76-82); A. Schindler, ‘Iustificatio’ in: AL 3 
(2004-2010), p. 859-864. 

114.  Zie ook gr. et pecc. or. 2,30-34.
115.  Bedoeld is de iustitia Dei zoals geciteerd uit Rom. 3,20-21. De iustitia Dei wordt vereenzelvigd 

met de gratia domini Iesu Christi of de gratia unius mediatoris Dei et hominum hominis Christi 
Iesu, cf. gr. et pecc. or. 2,29.

116.  Cf. gr. et pecc. or. 2,29 Si ergo nunc manifestata est, etiam tunc erat, sed occulta. cuius occulta-
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Ten slotte wordt de allegorese van Richt. 6 tweemaal genoemd in qu. (419 AD), 
eveneens een geschrift dat is geschreven tijdens de pelagiaanse polemiek. Augus-
tinus bespreekt in qu. allerlei teksten uit de eerste zeven Bijbelboeken. Hij noemt 
de dorsvloer van Gideon eerst terloops in een opsomming van wonderen die een 
symbolische betekenis hebben als zichtbare tekenen (significantia) voor het ge-
loofsonderricht (regula fidei).117 Later schrijft hij er uitvoeriger over in het kader 
van zijn commentaar op het Bijbelboek Richteren. In dit verband passeren ook de 
geschiedenissen van Gideon de revue. Gideon wordt genoemd als een van de oud-
testamentische geloofshelden (cf. Hebr. 11). Daarbij wordt Gideon niet gepresenteerd 
als volmaakte heilige, maar als een gelovige die vergeving van zijn zonden nodig 
heeft en afhankelijk is van Gods genade.118 In dit verband schrijft Augustinus dat 
God door middel van het teken van de vacht op de dorsvloer het volgende wil laten  
zien:

Met de natgeregende vacht en heel de droge dorsvloer daaromheen wilde Hij namelijk eerst 
het volk Israël verbeelden. Daar waren de heiligen doordrenkt van de hemelse genade als 
een geestelijke regen. En later wilde Hij met de natgeregende dorsvloer en de droge vacht 
de wereldwijd verspreide kerk verbeelden. De kerk heeft de hemelse genade niet in een 
vacht als in een bedekking, maar openlijk. Ondertussen is dat vorige volk bij wijze van 
spreken vervreemd van de dauw van dezelfde genade en verdroogd.119

tionem significabat templi uelum, quod est ad eius significandam reuelationem Christo moriente 
conscissum. et tunc ergo ista gratia unius mediatoris dei et hominum hominis Christi Iesu erat in 
populo dei, sed tamquam in uellere pluuia, quam non debitam, sed uoluntariam segregat deus he-
reditati suae, inerat latens; nunc autem uelut siccato illo uellere, hoc est Iudaico populo reprobato 
in omnibus gentibus tamquam in area cernitur patens. Inzake de droge vacht schrijft Augustinus 
dat het Joodse volk is verworpen. Hiermee wordt niet de eeuwige, maar een tijdelijke verwerping 
bedoeld (cf. Rom. 11). Zowel in zijn vroegere als in zijn latere geschriften communiceert Augus-
tinus immers dat er heilsverwachting is voor het Joodse volk, zie boven.

117.  Cf. qu. 5,29 Sicut dicimus quid significauerit uellus in area conpluta siccum uel in sicca area 
conplutum aut uirga Aaron quae floruit et nuces adtulit et cetera huius modi.

118.  Cf. qu. 7,49,9. Concreet wordt genoemd de afgoderij met de efod in het latere leven van Gide-
on. Ook laat Augustinus de mogelijkheid open dat Gideon zich schuldig heeft gemaakt aan het 
verbod om God te verzoeken (Deut. 6,16). Uit alles blijkt dat Augustinus zich nadrukkelijk wil 
onderscheiden van het pelagiaanse denken. Waar de pelagianen van mening zijn dat de wet voor 
de oudtestamentische heiligen genoeg is om rechtvaardig of heilig te zijn, betoogt Augustinus 
dat ook oudtestamentische heiligen zoals Gideon leven door het geloof (cf. Hebr. 11), dat zij 
vergeving van zonden nodig hebben, en dat zij voor hun heil afhankelijk zijn van Gods genade in 
de beloofde en komende Christus.

119.  Cf. qu. 7,49,9 Uerum tamen etiam in eius tentatione dominus quod praenuntiare uolebat ostendit: 
in conpluto scilicet uellere et area tota circumquaque sicca figurare primum populum Israhel, ubi 
erant sancti cum gratia caelesti, tamquam pluuia spiritali; et postea conpluta area sicco uellere 
figurare ecclesiam toto orbe diffusam, habentem non in uellere tamquam in uelamine sed in 
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Deze tekst voegt weinig nieuws toe aan de vorige vindplaatsen. Ook hier functio-
neren de vacht en dorsvloer van Gideon als metaforen in een heilshistorisch kader. 
Evenals eerder wordt zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve onderscheid tussen 
de oud- en nieuwtestamentische bedelingen vertolkt. Ook hier ligt het accent op de 
continuïteit van Gods genade in beide bedelingen. In de onmiddellijke context wordt 
Gideon zelf gepresenteerd als een van de oudtestamentische geloofshelden (Hebr. 11), 
en daarmee als voorbeeld van de heiligen uit Israël. Ondertussen blijft Augustinus 
negatief in zijn oordeel over de Joden die zich in de tegenwoordige tijd buiten de 
kerk bevinden, al neemt hij daarmee geen afstand van zijn heilsverwachting voor  
Israël.120

3.2.4.3 Homiletische werken
De metafoor van de dorsvloer van Gideon komt terug in drie psalmpreken en in twee 
van de sermones ad populum: en. Ps. 45, en. Ps. 71, en. Ps. 137, s. 131 en s. 360A 
(=Dolbeau 24). Het meest uitvoerig gebeurt dat in s. 360A (=Dolbeau 24). Vermoe-
delijk is deze preek ook (een van) de vroegste in de genoemde serie.121 Daarom wordt 
deze sermo als eerste voor het voetlicht gehaald.

Evenals in de niet-homiletische werken gebruikt Augustinus de metafoor van de 
dorsvloer en de vacht van Gideon in s. 360A (=Dolbeau 24) voor het heilshistorische 
onderscheid tussen de oud- en de nieuwtestamentische bedeling. De doorweekte vacht 
en de droge dorsvloer worden betrokken op de tijd van het Oude Testament waarin 
alleen het volk van de Joden (populus Iudaeorum) God diende. De droge vacht en 
de doorweekte dorsvloer worden betrokken op de nieuwtestamentische tijd (nostra 
tempora) waarin de kerk wereldwijd is verspreid.122 In de uitleg wordt het kwalita-
tieve verschil tussen beide bedelingen benoemd als een verschil van Gods genade 
in verhulde vorm en in onthulde zichtbaarheid.123 Toch is de prediker in deze preek 

aperto caelestem gratiam illo priore populo uelut ab eiusdem gratiae rore alienato atque siccato.
120.  Zie boven inzake de heilsverwachting voor het volk Israël die ook in de latere werken van Au-

gustinus aanwijsbaar blijft, zoals in ciu.
121.  Zie hoofdstuk 1 (chronologisch overzicht).
122.  Cf. s. 360A,3 (=Dolbeau 24,3). Hierin o.a. In libro Iudicum scriptum est quod Gedeon iturus ad 

proelium et pugnaturus pro patria contra alienigenas signum petit. uidebatur signum petere ad 
praesens negotium, sed illi praesenti negotio signum illud non congruebat. rem praesentem pete-
bat, futuram praenuntiabat. quid enim petit? accipite. petit a deo ut uellus lanae poneret in area, in 
quo uellere uoluit inuenire pluuiam, ut illud uellus humectum esset, area tota sicca. petit alterum 
signum et dicit deo: domine, ne irascatur mihi furor tuus. petam adhuc alterum et temptabo adhuc 
iterum in uellere [Idc 6,39]. hoc peto ut tota area humecta sit, uellus siccum. accepit; inuenit alio 
die siccum uellus, aream rigatam. area est orbis terrarum, in uellere populus iudaeorum.

123.  Cf. s. 360A,3 (=Dolbeau 24,3). Hierin o.a. Haec gratia apud populum iudaicum erat, sed in uel-
lere [Idc 6,39]. quid est in uellere [Idc 6,39]? non in manifestatione fidei, sed in nube secreti erat, 
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meer gefocust op het kwantitatieve onderscheid.124 Enerzijds betoogt hij apologetisch 
dat de wereldwijde gestalte van de nieuwtestamentische kerk een bewijs is voor de 
waarheid van de oudtestamentische profetieën, in weerwoord tegen het heidense 
denken. Anderzijds presenteert hij dit wereldwijde aspect als Schriftbewijs dat niet 
de donatistische maar de katholieke kerk de ware is. In deze context noemt hij de 
belofte aan Abraham (o.a. Gen. 12:3) als belangrijkste Bijbeltekst. De allegorese van 
Richt. 6 functioneert daarbij als verhelderende illustratie.125 Wat betreft het Joodse 
volk herinnert Augustinus uitdrukkelijk aan de vele heiligen, profeten, rechtvaardigen 
en patriarchen die God hebben gediend.126 Maar volgens hem is de doorweekte vacht 
nu drooggewrongen. In het voorbijgaan legt hij, in navolging van Origenes en Am-
brosius, een link tussen de waterschaal (peluis) van Gideon en de schaal of waskom 
waarmee Christus de voeten van zijn discipelen wast (Joh. 13,5).127 Meer aandacht 
geeft hij aan het uitwringen van de vacht. Hiermee wordt volgens hem bedoeld dat 
Christus door het Joodse volk is verworpen. Hij verwijst daarbij naar de gelijkenis 
van de landlieden die de erfgenaam doden (Mar. 12,1-12). In dit verband maakt de 
prediker duidelijk dat de tegenwoordige droogte van de vacht niet betekent dat het 
Joodse volk als etnische categorie zou zijn afgeschreven. Uitdrukkelijk verkondigt 
hij dat Christus ook aan hen genade heeft bewezen. Toen Hij naar de heidenen ging, 
nam Hij ook uit het Joodse volk mee wie Hij wilde, aldus Augustinus.128

In aanvulling op het bovenstaande is een homiletisch detail vermeldenswaard. 
Aanvankelijk refereert Augustinus kort en bondig aan de allegorese van Gideons 
dorsvloer. Daarbij gaat hij ervan uit dat het voorbeeld min of meer bekend is bij zijn 
hoorders. Maar de reactie van de luisterende gemeente brengen hem tot andere ge-
dachten. Na enkele verontschuldigende opmerkingen begint hij opnieuw, maar nu veel 

sed in aperto non erat. Overigens spreekt Augustinus hier ook over het geloof (fides) in verhulde 
en onthulde vorm. Bedoeld is hier de geloofsinhoud, ofwel fides quae (creditur) in plaats van 
fides qua (creditur).

124.  Veelzeggend is dat hij voluit inzet met het wereldwijde aspect voordat hij begint over Gideon, cf. 
s. 360A,3 (=Dolbeau 24,3). 

125.  Zie vooral s. 360A,3-5.
126.  Cf. s. 360A,3 (=Dolbeau 24,3) Unus populus deum colens, natus ex Abraham stirpe carnis et 

serie generationis; in quo populo erant multi sancti, prophetae, iusti, patriarchae, patres nostri; 
ibi gratia in colendo deo, et meritum promerendi et spes accipiendi mercedem. et haec una gens 
erat inter omnes gentes, ab hac gratia uacuo toto orbe terrarum. Overigens worden de oudtesta-
mentische sancti, prophetai, iusti en patriarchae aangeduid als patres nostri, een indicatie dat 
Augustinus hen beschouwt als behorend bij (de oudtestamentische gestalte van) de kerk.

127.  Zie hoofdstuk 2 inzake de dorsvloer van Gideon bij Origenes en Ambrosius. Het verband tussen 
de peluis van Gideon en waskom van Christus in Joh. 13 wordt ook gelegd in s. 131,9, zie onder.

128.  Cf. s. 360A,3 (=Dolbeau 24,3). Hierin o.a. Expresso uellere, foras aquam miserunt. de qua tamen 
ut humilitas extenderetur expressi, abstulit inde quos uoluit, et iit ad gentes, ut aliud signum 
impleret: sicco uellere, aream rigauit.
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uitvoeriger. Blijkbaar is het kerkvolk minder bekend met de allegorische verklaring 
van Richt. 6 dan Augustinus en zijn voorgangers (patres nostros).129

De dorsvloer van Gideon duikt opnieuw op in en. Ps. 45. Weer komen het kwa-
litatieve en het kwantitative onderscheid tussen de oude en de nieuwe bedeling in 
beeld.130 Uitdrukkelijk vraagt de prediker aandacht voor de droogte van de vacht 
(Israël) in de tegenwoordige bedeling. Volgens hem hebben de Joden het Evangelie 
van Christus verworpen. Deze verwerping van het Evangelie wordt geduid als een 
vervulling van wat God heeft voorzegd.131 In dit verband voegt Augustinus een op-
merkelijk detail toe aan de allegorese, namelijk dat de Joden de vacht bij wijze van 
spreken eigenhandig hebben uitgewrongen. Hiermee stelt hij de Joden verantwoor-
delijk voor het feit dat zij Christus hebben buitengesloten.132 Desondanks verkondigt 
Augustinus dat het Pinksterfeest in Jeruzalem bewijst dat er genade is voor de Joden 
die Christus hebben gekruisigd.133 De positieve heilsverwachting voor het Joodse 
volk komt terug aan het slot van de preek. Volgens Augustinus is de blindheid van 
de Joden tijdelijk van aard. Wanneer de volheid van de heidenen (plenitudo genti-
um) is ingegaan, dan zal het Joodse volk (gens Iudaeorum) samen met de overige 
volken (ceterae gentes) God de eer geven. Zo zal heel Israël, bestaande uit Joden en 
heidenen, zalig worden.134

In en. Ps. 71 brengt Augustinus de dorsvloer van Gideon ter sprake naar aanleiding 
van de woorden uit Psalm 71/72,6: ‘Hij zal neerdalen zoals de regen in de vacht en 
zoals regendruppels vallen op de aarde.’135 De relatie tussen dit psalmvers en de 

129.  Cf. s. 360A,3 (=Dolbeau 24,3). Na de eerste verwijzing naar Gideons dorsvloer komt de volgen-
de overgang naar de uitvoerige versie: Hoc apud patres nostros quomodo sit praesignatum, acci-
pite. post solutionem propono quod propositum solui solet. itaque iam post istam praelocutionem 
cum dixero, ignoscite. in libro Iudicum scriptum est …

130.  Cf. en. Ps. 45,10 Denique ipsa gens Iudaea modo sic remansit, tamquam uellus siccum in area. 
nam et hoc nostis contigisse in quodam miraculo. area sicca erat, uellus solum madebat, sed 
pluuia in uellere non apparebat. sic et sacramentum noui testamenti non apparebat in gente Iu-
daeorum. quod illic uellus, hic uelum; uelatum enim erat sacramentum in uellere. in area uero, 
in omnibus gentibus patet euangelium Christi; pluuia manifesta est, nuda est gratia Christi, non 
enim tegitur uelamento.

131.  Cf. en. Ps. 45,6 en 10.
132.  Cf. en. Ps. 45,10 Ut autem exiret inde pluuia, expressum est uellus. per pressuram enim a se 

excluserunt Christum, et dominus iam de nubibus suis compluit aream, uellus siccum remansit.
133.  Cf. en. Ps. 45,4.
134.  Cf. en. Ps. 45,15. Hier wordt onder andere verwezen naar Rom. 11,25-26. Zie ook en. Ps. 45,6 en 

45,15; in en. Ps. 45,6 wordt onder andere verwezen naar het beeld van de olijfboom (Rom. 11); 
in en. Ps. 45,15 wordt Rom. 11,26 (et sic omnis Israel saluus fieret) betrokken op de christelijke 
kerk die wordt bijeengebracht uit Joden en heidenen.

135.  Cf. en. Ps. 71,9 ‘Et descendet sicut pluuia in uellus, et sicut guttae stillantes super terram’ [Ps 
71,6].
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dorsvloer van Gideon is al eerder gelegd door Origenes en Ambrosius.136 Al laat 
Augustinus hier merken dat hij de betreffende exegetische move van zijn voorgan-
gers kent, zelf legt hij het verband tussen Psalm 71/72,6 en Gideons dorsvloer alleen 
in deze preek over de betreffende psalm. Ondertussen gebruikt hij de betreffende 
allegorese opnieuw voor het onderscheid tussen de oud- en de nieuwtestamentische 
bedeling.137 In dit verband attendeert hij op de voorrang die Christus tijdens zijn 
leven op aarde geeft aan het Joodse volk ten opzichte van de heidense volken. Eerst 
komen de verloren schapen van Israël. Pas daarna volgt de tijd dat de dorsvloer wordt 
doorweekt, ofwel dat de heidenen deel krijgen aan Gods genade. Uiteindelijk zal het 
één kudde worden onder de hoede van één herder.138 De wijze waarop hier wordt 
gesproken over de ene kerk uit Joden en heidenen bevestigt dat de tegenwoordige 
droogte van de vacht geen definitief oordeel over het Joodse volk betekent.139 Wel 
betekent deze droogte volgens Augustinus dat de Joden die zich buiten de kerk 
bevinden, geen deel hebben aan de genade van Christus.140 In dit verband maakt hij 
de opmerking dat hun het leergezag (auctoritas doctrinae) is ontnomen, zoals een 
schaap wordt ontdaan van zijn vacht.141

In en. Ps. 137 komt de allegorese terug inzake het kwantitatieve en kwalitatieve 
verschil tussen de tijd van het Oude en het Nieuwe Testament. In deze enarratio 
refereert de prediker onder verwijzing naar Rom. 3,1-2 aan de bevoorrechte positie 
van het Joodse volk (gens Iudaeorum). Aan dit volk heeft God immers zijn woorden 
toevertrouwd. Dit voorrecht dateert al uit de oudtestamentische tijd waarin alle andere 

136.  Zie hoofdstuk 2. Volgens Augustinus en zijn voorgangers gaat het in Psalm 71/72,6 (de regen in 
de vacht en op de aarde) om dezelfde heilshistorische allegorese als in Richt. 6 (de dauw/regen 
in de vacht en op de dorsvloer van Gideon).

137.  Cf. en. Ps. 71,9 Recoluit et admonuit illud quod factum est per iudicem Gedeon, de Christo id 
habere finem. petiit quippe ille signum a domino, ut in area positum solum uellus complueretur, 
et sicca esset area; et rursum solum uellus siccum esset, et complueretur area; et ita factum est. 
quod significauit, tamquam in area in toto orbe terrarum, siccum uellus fuisse priorem populum 
Israel. idem ipse ergo Christus descendit sicut pluuia in uellus, cum adhuc area sicca esset: unde 
etiam dixit: non sum missus nisi ad oues quae perierunt domus Israel [Mt 15,24].

138.  Cf. en. Ps. 71,9 Augustinus refereert hier Matth. 15,24; Matth. 10-5-6; Joh. 10,16 en Rom. 15,8-9.
139.  Zie ook bijvoorbeeld en. Ps. 71,1 waar Christus wordt genoemd als degene die vrede maakt, 

zowel door vijandige mensen met God te verzoenen alsook door de Joden en de heidenen te 
verenigen, overeenkomstig Ef. 2,14-17.

140.  Zie bijvoorbeeld en. Ps. 71,9 Uidemus iam gratia Christi siccam remansisse gentem Iudaeorum, 
totumque orbem terrarum in omnibus gentibus christianae gratiae plenis nubibus complui.

141.  Augustinus maakt deze opmerking terloops in het kader van een allegorische duiding van de 
vacht. In aanvulling hierop spreekt hij over de verborgen gestalte van Christus’ genade toen 
deze als de regen werd opgenomen door de vacht (het volk Israël). Evenals eerder gaat het dan 
over de oudtestamentische bedeling, waarin God het heil nog wilde beperken tot het ene volk, 
in onderscheid van de nieuwtestamentische bedeling waarin de genade van Christus ook aan de 
onbesneden volken wordt verkondigd, zie en. Ps. 71,9.
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volken Gods Woord nog moesten missen.142 Maar ondanks dit voorrecht herkent 
het contemporaine Joodse volk Christus niet in de Schriften. In dit verband wordt 
de regen die de vacht en/of de dorsvloer doorweekt, vereenzelvigd met Christus. In 
contrast met het tegenwoordige Israël dat Christus niet erkent, staan de koningen 
van de aarde die Hem nu wel belijden. Kortom, in de nieuwtestamentische tijd is 
de vacht droog, maar de dorsvloer nat van de regen. 143 Ook in s. 131 functioneert de 
dorsvloer van Gideon als metafoor voor het bekende heilshistorische onderscheid. 
In deze anti-pelagiaanse preek wordt de tijd van het Oude Testament (tempus ue-
teris testamenti) aangeduid als de tijd van de verborgen genade (tempus occultae 
gratiae ) en de tijd van het Nieuwe Testament (tempus noui testamenti) als de tijd 
van de geopenbaarde genade (tempus apertae/reuelatae/manifestae gratiae).144 Wat 
betreft de nieuwtestamentische bedeling schildert de prediker weer de droge vacht 
en de doorweekte dorsvloer.145 In dit verband gebruikt de prediker zijn retorische 
vaardigheden om uit te varen tegen de pelagianen. Hij stelt dat er nog vergeving is 
voor de Joden: hun verzet tegen de genade was immers gericht tegen de genade in 
haar nog verborgen gestalte. Maar volgens hem zijn de pelagianen veel erger dan de 
Joden, omdat zij zich verzetten tegen Gods genade die nu duidelijk is geopenbaard. 

142.  Cf. en. Ps. 137,9 Nescio in qua gente abscondita erant lex et prophetae, omnia uerba oris tui [Ps 
137,4]. sed in gente Iudaeorum sola erant omnia uerba oris tui [Ps 137,4]: quam gentem laudans 
apostolus ait: quid ergo amplius est Iudaeo? aut quae utilitas circumcisionis? multum per omnem 
modum. primum quidem, quia credita sunt illis eloquia dei [Rm 3,1sq.]. ibi erant uerba dei.

143.  Cf. en. Ps. 137,9 Sed da mihi illum Gedeon quemdam sanctum uirum tempore iudicum; uidete 
quale signum petiuit a domino: ponam, inquit, uellus in area; compluatur uellus, area sicca sit 
[Idc 6,37]. et factum est: complutum est uellus solum, area sicca erat. petiit iterum signum: area 
tota compluta sit, et solum uellus siccum inueniatur [Idc 6,39]. et hoc factum est: compluta est 
area, sicco uellere. primo complutum uellus, sicca area; postea compluta area, sicco uellere. quid 
uobis uidetur area, fratres? nonne orbis terrarum? quid uellus? tamquam gens Iudaea in medio 
orbe terrarum, habens gratiae sacramentum, non in manifestatione, sed in nube secreti, tamquam 
in uelamento pluuiam in uellere. uenit tempus quando reuelaretur pluuia in area; manifestata 
est, non operta. factum est ergo quod dictum est: confiteantur tibi, domine, omnes reges terrae; 
quoniam audierunt omnia uerba oris tui [Ps 137,4]. quid est, Israel, quod abscondebas? quamdiu 
abscondebas? expressum est uellus, et exiit de te pluuia. solus Christus suauitas pluuiae: ipsum 
solum non agnoscis in scripturis, propter quem factae sunt scripturae. at uero omnes reges terrae 
confiteantur tibi, domine; quoniam audierunt omnia uerba oris tui [Ps 137,4].

144.  Cf. s. 131,9.
145.  Cf. s. 131,9 Quidam de antiquis iustis Gedeon petiuit a domino signum, et dixit: peto, domine, 

ut uellus hoc quod in area pono, compluatur, et area sicca sit [Idc 6,37]. factum est: complutum 
est uellus, area tota sicca erat. expressit mane uellus in pelue; quoniam humilibus datur gratia: 
et in pelue nostis quid fecerit dominus discipulis suis. item petiuit alterum signum: uolo, inquit, 
domine, ut uellus siccum sit, area compluta [Idc 6,39]. et hoc factum est. repete tempus ueteris 
testamenti, gratia occulta est in nube, tanquam imber in uellere. attende modo tempus noui tes-
tamenti, discute gentem Iudaeorum, quasi uellus siccum inuenies: orbis uero totus tanquam illa 
area plenus est gratia non occulta, sed manifesta.
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Zij heten wel christenen, maar worden door de kerkvader bestempeld als vijanden 
van de genade van Christus. Ongeacht wat de pelagianen hiervan vinden, bevestigt 
deze retoriek dat de droogte van Gideons vacht bij Augustinus geen definitief oordeel 
over het Joodse volk betekent.146

3.2.4.4 Deelconclusies
In zijn latere werken maakt Augustinus nog wel gebruik van de area als metafoor 
voor de distributio temporum van de oud- en de nieuwtestamentische bedeling. Toch 
schetst hij daarbij niet meer het beeld van twee dorsvloeren of van twee graansoor-
ten op één dorsvloer, maar het tweevoudige teken van de vacht en de dorsvloer van 
Gideon (Richt. 6,36-40). Gezien de datering van de vroegste geschriften waarin 
de metafoor van Gideons dorsvloer verschijnt (c. Faust., 400-404 AD en cath. fr., 
401-402 AD) kan de introductieperiode voor deze allegorese worden gepreciseerd 
tot de jaren 400-402. In hoofdstuk 2 is al aangetoond dat deze allegorische exegese 
geen noviteit is van Augustinus. In de Vroege Kerk is zij min of meer bekend, in 
ieder geval bij Origenes en Ambrosius. Maar wanneer Augustinus haar presenteert 
in een preek, blijkt het kerkvolk er nog onbekend mee te zijn (s. 360A,3 =Dolbeau 
24,3). In deze allegorese staat het eerste teken (de doorweekte vacht op de droge 
dorsvloer) symbool voor de oudtestamentische tijd waarin het heil beperkt blijft 
tot het volk Israël. Het tweede teken (de droge vacht op de doorweekte dorsvloer) 
staat symbool voor de nieuwtestamentische tijd waarin de kerk wereldwijd wordt 
verspreid. Deze allegorese heeft als voordeel dat hiermee beter het kwantitatieve 
en het kwalitatieve onderscheid tussen beide heilshistorische bedelingen in beeld 
wordt gebracht. Concreet gaat het daarbij om (a) het verschil tussen het ene volk en 
de wereldwijde kerk en (b) het verschil tussen de verhulde en onthulde vorm waarin 
Gods genade in Christus verschijnt.

De beeldspraak van de vacht en de dorsvloer zou de indruk kunnen wekken dat de 
gelovigen uit de heidenen in de nieuwtestamentische tijd de plaats hebben ingenomen 
van het volk Israël. Aangetoond is dat Augustinus dit niet bedoelt. In bijvoorbeeld 
c. Faust. blijft hij herhalen dat de nieuwtestamentische wereldwijde kerk wordt 
bijeengebracht uit Joden en heidenen. Ook blijft hij spreken over vele gelovigen uit 
het Joodse volk. Bovendien verdedigt hij juist in dit anti-manichese meesterwerk de 
eigen betekenis van het Oude Testament en van het Joodse volk, zelfs van traditionele 
religieuze praktijken van contemporaine Joden. Deze aandacht voor de specifieke 

146.  Cf. s. 131,9 Unde multum plangere cogimur fratres nostros, qui non contra occultam, sed contra 
apertam gratiam manifestamque contendunt. ignoscitur Iudaeis. quid, christiani? quare inimici 
gratiae Christi? Overigens wordt de schaal (peluis) waarin Gideon het water van de uitgewrongen 
vacht opvangt evenals in s. 360A (=Dolbeau 24) gerelateerd aan de waskom die Christus gebruikt 
bij de voetwassing (Joh. 13,5).
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plaats van het volk Israël in de heilshistorie komt terug in de latere werken, inclu-
sief ciu., allermeest in de preken. Nadrukkelijk communiceert de prediker dat de 
tegenwoordige droogte van de vacht niet betekent dat het Joodse volk als etnische 
entiteit is afgeschreven. Vermoedelijk reageert de kerkvader hier evenals eerder op 
anti-Joodse sentimenten. Ondertussen betekent de beeldtaal van de droge vacht wel 
een negatief oordeel over de eigentijdse Joden die niet in Christus geloven. In de 
praktijk van het kerkelijke leven gebeurt het weinig dat Joden zich aansluiten bij de 
christelijke kerk. In dit verband blijft de kerkvader bij het principe dat er geen heil 
is buiten de kerk, niet voor heidenen en evenmin voor Joden. Toch betekent de hui-
dige droogte van de vacht volgens hem geen definitieve stand van zaken: zij is in de 
Heilige Schrift voorzegd als tijdelijk. Evenals eerder (inzake de twee dorsvloeren) 
spreekt hij expliciet over de verwachting dat het Joodse volk zich zal bekeren en tot 
geloof in Christus zal komen. Goedbeschouwd past deze eschatologische heilsver-
wachting beter bij de beeldtaal van de droge vacht op de doorweekte dorsvloer dan 
bij de beeldtaal van een dorsvloer die al is gewand.

Wat betreft de context waarin de dorsvloer van Gideon functioneert, kan het vol-
gende worden geconcludeerd. Inzake de donatistische polemiek grijpt Augustinus 
eenmaal terug op de dorsvloer van Gideon (in cath. fr.). Daarbij gaat het hem vooral 
om het kwantitieve onderscheid tussen beide bedelingen. Contra de donatistische 
kerk, die vooral een regionaal karakter heeft, betoogt hij dat de ware kerk in de 
nieuwtestamentische tijd wereldwijd is verspreid. Maar in de strijd tegen de donatisten 
laat hij deze heilshistorische allegorese later liggen, en concentreert hij zich op de 
dorsvloer als metafoor voor de tijdelijke permixtio. In de pelagiaanse polemiek kan 
de kerkvader beter uit de voeten met de allegorese van Richt. 6. Deze geeft hem de 
gelegenheid om recht te doen aan het kwantitatieve en vooral het kwalitatieve on-
derscheid tussen de oud- en de nieuwtestamentische bedeling. Maar in weerwoord 
tegen de pelagianen gebruikt hij de metafoor allermeest om te betogen dat Gods 
genade in Christus een noodzakelijke voorwaarde is voor het heil, niet alleen ten 
tijde van het Nieuwe, maar ook van het Oude Testament. Wanneer Augustinus de 
allegorese van Gideons dorsvloer gebruikt in de context van de polemiek met de 
donatisten en de pelagianen, richt hij de focus dus op de bijbehorende thematiek. 
Daarbij geeft hij relatief weinig aandacht aan de heilsverwachting voor het Joodse 
volk. Wel is aangetoond dat Augustinus blijft bij de verwachting dat het Joodse volk 
zich zal bekeren en tot geloof in Christus zal komen.

Bij de bespreking van de dorsvloer van Gideon is geen wezenlijk inhoudelijk 
verschil geconstateerd tussen de niet-homiletische en de homiletische teksten. Wel 
is bevestigd dat Augustinus in zijn preken uitvoeriger op de thematiek kan ingaan. 
Soms kunnen reacties vanuit het luisterende kerkvolk hem ter plekke stimuleren om 
het een en ander nader te verklaren, zoals in s. 360A (=Dolbeau 24). Soms noemt 
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hij aanvullende details. Interessante voorbeelden zijn de exegetische verbanden 
die hij legt tussen de dorsvloer van Gideon en Ps. 71/72,6 (in en. Ps. 71) evenals de 
voetwassing van Joh. 13 (in s. 360A, =Dolbeau 24 en s. 131). Deze verbanden, die 
eerder zijn getraceerd bij Ambrosius en Origenes, zijn alleen aanwijsbaar in de pre-
ken van Augustinus. Omdat hij ze niet uitwerkt, zijn ze voor hem blijkbaar bijzaak. 
Ondertussen bevestigt de manier waarop hij er in de preken melding van maakt dat 
hij tot in detail op de hoogte is van de allegorische exegese van zijn voorgangers.

3.3 De area in een chiliastisch kader

3.3.1 Inleidend
De relevantie van de area als metafoor voor heilshistorische bedelingen is in het voor-
gaande aangetoond. Geanalyseerd is hoe de dorsvloer bij Augustinus functioneert om 
verschillen tussen de oud- en de nieuwtestamentische bedeling in kaart te brengen. 
Voordat dit gebeurt met betrekking tot het onderscheid tussen de tegenwoordige en 
de toekomstige tijd wordt in de voorliggende paragraaf onderzocht of, en zo ja, hoe 
de area kan functioneren in een chiliastisch kader. 

In de secundaire literatuur wordt de dorsvloer niet in verband gebracht met enige 
vorm van chiliasme.147 Toch is de area al een belangrijke heilshistorische metafoor 
gebleken, en het behoeft geen betoog dat een chiliastische voorstelling van zaken alles 
te maken heeft met heilshistorische denkpatronen. Belangrijk in dit verband is het 
gegeven dat de verwachting van een duizendjarig rijk op aarde duidelijk aanwijsbaar 
is in de Vroege Kerk, ook in Noord-Afrika.148 Al wordt soms de indruk gewekt dat 
het chiliasme nauwelijks meer zou leven in de kerkelijke context van Augustinus, 

147.  Zie hoofdstuk 1 (de stand van zaken in het onderzoek); zie ook het onderstaande literatuurover-
zicht.

148.  Chiliastische verwachtingen zijn bekend bij kerkvaders zoals Papias, Justinus, Irenaeus, Tertul-
lianus, Methodius, Commodianus en Lactantius. Dat wil niet zeggen deze algemeen aanvaard 
zouden zijn in de Vroege Kerk. Kerkvaders zoals Clemens, Origenes, Eusebius en Hiëronymus 
laten zich kritisch uit over het chiliasme. Ook een belangrijk boegbeeld van de Noord-Afrikaanse 
orthodoxie uit de martelarentijd, Cyprianus van Carthago, wordt in de recente studie van Hill 
getypeerd als ‘definite non-chiliast’. Hill wijst er verder op dat Hippolytus wel vaak wordt gety-
peerd als chiliast, maar volgens hem ten onrechte. Zie inzake het chiliasme in de Vroege Kerk en 
bij Augustinus o.a. H. Eger, Die Eschatologie Augustins, Greifswald 1933, p. 47-48; J. Daniélou, 
‘La typologie millénariste de la semaine dans le christianisme primitif’ in: VigChr 2 (1948), p. 
1-16; H. Bietenhard, ‘The Millennial Hope in the Early Church’ in: SJTh 6 (1953), p. 12-30; 
W. Bauer, ‘Chiliasmus’ in: RAC 2 (1954), p. 1073-1078; G. Folliet, ‘La typologie du sabbat 
chez saint Augustin’ in: REAug 2 (1956), p. 371-390; B. Kötting, ‘Endzeitprognosen zwischen 
Lactantius und Augustinus’ in: HJb 77 (1958), p. 125-139; G. Bardy, ‘Le millénarisme’ in: BA 
37 (1960), p. 768-771; id., ‘L’ interprétation allégorique d’ Apocalypse XX’ in: BA 37 (1960), p. 
771-774; G.G. Blum, ‘Chiliasmus II. Alte Kirche’ in: TRE 7 (1981), p. 729-733; G. Bonner, ‘Au-
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recent onderzoek laat een ander beeld zien.149 Veelzeggend is ook dat Augustinus in 
de begintijd van zijn ambtelijke dienst in de kerk de gedachte van een duizendjarig 
vrederijk op aarde heeft aangehangen. Openhartig schrijft hij hierover in zijn mees-
terwerk ciu. Al heeft hij op dat moment afstand genomen van het chiliasme, nergens 
wekt hij de indruk dat dergelijke voorstellingen in de kerk als ongerijmd worden 
beschouwd. Opmerkelijk is ook de voorzichtigheid waarmee hij in ciu. schrijft. Hij 
richt zijn kritiek vooral op extreme vormen van chiliasme, waarbij men denkt aan 
een feesttijd vol zinnelijk genot en onmatige schranspartijen. Tegelijk schrijft hij dat 
een gematigde vorm acceptabel (tolerabilis) is. Het feit dat hij deze zaak niet op de 
spits wil drijven, is een indicatie dat het gaat om een zaak die in potentie polarise-

gustine and Millenarianism’ in: R. Williams (ed.), The Making of Orthodoxy. Essays in Honour of 
Henry Chadwick, Cambridge 1989, p. 235-254, met name p. 240-244; B.E. Daley, The Hope of 
the Early Church. A Handbook of Patristic Eschatology, Peabody 2003 (eerste druk Cambridge 
1991); M. Simonetti, ‘Millenarism’ in: EEChurch (1992), p. 560; K. Fitschen, ‘Chiliasmus III. 
Kirchengeschichtlich’ in: RGG 2 (1999), p. 137-138; M.F.G. Parmentier, ‘Het duizendjarig rijk 
in de patristische commentaren op Openbaring 20’ in: T. Clemens, W. Otten en G. Rouwhorst 
(red.), Het einde nabij? Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van 
het christendom, Nijmegen 1999, p. 58-77; J. van Oort, ‘Augustinus over geschiedenis, eindtijd 
en toekomst’ in: T. Clemens e.a. (red.), Het einde nabij, p. 96-108; C.E. Hill, Regnum Caelorum. 
Patterns of Millennial Thought in Early Christianity, Grand Rapids-Cambridge 2001 (revised 
edition; eerste druk Oxford 1992); R. Dodaro, ‘Iudicium ultimum’ in: AL 3 (2004-2010), p. 804-
810, met name p. 805-807; J.K. Coyle, ‘Mille’ in: AL 4 (2012-2019), p. 15-18. Zelfs in het 
manicheïsme zijn eschatologische voorstellingen aanwijsbaar van een vrederijk op aarde, zie 
bijvoorbeeld N.A. Pedersen, Studies in The Sermon on the Great War. Investigations of a Mani-
chaean-Coptic Text from the Fourth Century, Aarhus 1996, met name p. 12, 23-24 en 257-269. 
In The Sermon on the Great War wordt het toekomstige vrederijk op aarde voorgesteld als een 
glorietijd van de manichese kerk. Hierin participeren de overlevenden van de grote vervolging. 
Ook zullen de zielen die opgesloten waren in bijvoorbeeld de sterren, de aarde, de bomen en 
de vruchten opnieuw worden geboren als manicheeërs, en de manicheeërs zullen regeren op 
de aarde. Uiteindelijk zal, na een korte herleving van de kwade machten, Jezus komen om te 
oordelen. Daarna zal de wereld vergaan en zal Jezus met de verloste zielen en goden opstijgen 
naar het koninkrijk van het licht. Pedersen merkt hierbij terecht op dat deze voorstelling van een 
toekomstig vrederijk op aarde op gespannen voet staat met de eigenlijke manichese leer, vooral 
wat betreft de negatieve waardering van het aardse en de lichamelijkheid, zie Pedersen, p. 268.

149.  In zijn artikel over het chiliasme schrijft Blum bijvoorbeeld: ‘Nach der konstantinischen Wende 
hatte auch im Westen der Chiliasmus seine Lebenskraft verloren’, zie Blum, ‘Chiliasmus’, p. 
732. Maar recentere studies geven een ander beeld. Bonner wijst bijvoorbeeld op zowel gema-
tigde als meer extreme vormen van chiliasme in Noord-Afrika ten tijde van Augustinus, zie Bon-
ner, ‘Augustine and Millenarianism’, p. 240-249. Fitschen schrijft hierover: ‘Eine durchgängige 
Bedeutung des Chiliasmus für die Volksfrömmigheit kann immerhin vermutet werden’, zie Fit-
schen, ‘Chiliasmus’, p. 138. Ook Daley schrijft in zijn handboek over patristische eschatologie 
dat ‘millenarian hopes’ volop leven in de context van Augustinus, zie Daley, The Hope of the 
Early Church, vooral p. 124-167.
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rend kan werken, en tegelijk een bevestiging dat de thematiek min of meer leeft.150

Wat de kerkvader zich voorstelt bij de leer van het duizendjarige rijk, kan als volgt 
worden samengevat, op basis van zijn beschrijving in ciu. De eerste opstanding 
(Openb. 20,4-6) wordt geïnterpreteerd als een toekomstige en lichamelijke opstan-
ding, en dus niet als een geestelijke opstanding in het heden.151 Deze lichamelijke 
opstanding betreft alleen de heiligen, en luidt het begin in van een duizendjarige 
periode. Na dit millennium heeft de tweede opstanding plaats, waarbij ook de overige 
doden zullen opstaan. Tijdens de chiliastische periode zullen de heiligen met Christus 
op de aarde regeren, en mogen zij na alle moeiten en zorgen van het tegenwoordige 
aardse leven genieten van een heilige rust. Augustinus relateert het chiliasme aan een 
indeling van de wereldgeschiedenis overeenkomstig de zeven dagen van de week. 
In een dergelijk heilshistorisch kader is het duizendjarige rijk de sabbatsrust van de 
zevende dag die aanbreekt wanneer de eerste zes dagen (uitgelegd als 6.000 jaren) 
van de wereldgeschiedenis zijn voorbijgegaan.152 In ciu. 20,7 gaat de kerkvader niet 
uitdrukkelijk in op de vraag of het laatste gericht plaatsheeft aan het begin of het 
einde van het duizendjarige rijk. Wel betrekt hij in zijn weergave van het chiliasme 
de eerste opstanding alleen op de gestorven heiligen. Daarmee wekt hij de indruk 
dat de opstanding van de overige doden plaatsheeft aan het einde van het zevende 
millennium (zie Openb. 20,6, ook in de weergave van ciu. 20,7). In deze versie van 
het chiliasme kan de oordeelsdag worden gesitueerd na het duizendjarige rijk (cf. 
Openb. 20,7-10).

Bij de analyse van de teksten waarin de area verschijnt, is gebleken dat de dors-
vloer in de niet-homiletische werken nergens functioneert in een chiliastisch denk-

150.  Cf. o.a. ciu. 20,6 Quae opinio esset utcumque tolerabilis, si aliquae deliciae spiritales in illo 
sabbato adfuturae sanctis per domini praesentiam crederentur. nam etiam nos hoc opinati fuimus 
aliquando. sed cum eos, qui tunc resurrexerint, dicant inmoderatissimis carnalibus epulis uaca-
turos, in quibus cibus sit tantus ac potus, ut non solum nullam modestiam teneant, sed modum 
quoque ipsius credulitatis excedant: nullo modo ista possunt nisi a carnalibus credi. hi autem qui 
spiritales sunt, istos ista credentes χιλιαστάς appellant Graeco uocabulo; quos uerbum e uerbo 
exprimentes nos possemus miliarios nuncupare.

151.  Cf. o.a. ciu. 20,6 De his duabus resurrectionibus idem Iohannes euangelista in libro, qui dicitur 
Apocalypsis, eo modo locutus est, ut earum prima a quibusdam nostris non intellecta insuper 
etiam in quasdam ridiculas fabulas uerteretur …

152.  Cf. ciu. 20,6 (na een citaat uit Openb. 20,1-6) Qui propter haec huius libri uerba primam resurrec-
tionem futuram suspicati sunt corporalem, inter cetera maxime numero annorum mille permoti 
sunt, tamquam oporteret in sanctis eo modo uelut tanti temporis fieri sabbatismum, uacatione 
scilicet sancta post labores annorum sex milium, ex quo creatus est homo et magni illius peccati 
merito in huius mortalitatis aerumnas de paradisi felicitate dimissus est, ut, quoniam scriptum est: 
unus dies apud dominum sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus [2 Pt 3,8], sex annorum 
milibus tamquam sex diebus impletis, sequatur uelut septimus sabbati in annis mille postremis, 
ad hoc scilicet sabbatum celebrandum resurgentibus sanctis. 
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patroon.153 Wel zijn er twee preken die in dit verband de aandacht vragen: s. 259 en 
s. 260C (=Mai 94). Beide preken worden in de secundaire literatuur als chiliastisch 
bestempeld.154 Bijzonder is ook dat in beide preken de dorsvloer traceerbaar is. Ove-
rigens is een verkorte versie van s. 259 enkele jaren geleden ontdekt in het Erfurt- 
manuscript, samen met enkele voorheen onbekende preken van Augustinus. In dit 
twaalfde-eeuwse handschrift ontbreekt de uitvoerige chiliastische passage in s. 259 
geheel. Blijkbaar is deze op enig moment tijdens het overleveringsproces weggelaten. 
Het feit dat dit met deze preek is gebeurd, betekent dat dit ook met andere preken 
gebeurd kan zijn. Er moet daarom rekening worden gehouden met de mogelijkheid 
dat bepaalde preken van Augustinus oorspronkelijk chiliastische elementen hebben 
bevat. Ook is het mogelijk dat er nog nieuwe preken met chiliastische passages 
worden ontdekt.155

3.3.2 Sermo 259
In s. 259 spoort de prediker de gemeente, in het bijzonder de nieuwe dopelingen, aan 
om zich te richten op het toekomstige leven.156 Hij doet dat op de zondag na Pasen, 
de achtste dag (octauus dies), die volgens hem symbool staat voor het toekomstige 
eeuwige leven.157 In samenhang hiermee geeft hij een uitleg van de betekenis van 

153.  Er zijn wel enkele passages in de vroege niet-homiletische werken waarin chiliastische denk-
patronen zichtbaar worden, met name in Gn. adu. man. (388 AD); diu. qu. 57 (388-395 AD); c. 
Adim. (393/394 AD). De area komt daarbij niet in beeld.

154.  Zie bijvoorbeeld J. Daniélou, Bible et liturgie. La théologie biblique des sacrements et des fêtes 
d’après les pères de l’église, Paris 1951, p. 375-381; Folliet, ‘La typologie du sabbat chez saint 
Augustin’, p. 371-390; Bonner, ‘Augustine and Millenarianism’, p. 235-254.

155.  Van de preken in de Erfurt-codex zijn tot nog toe alleen de nieuwe preken uitgegeven in WSt 121 
(2008), p. 227-284 (Sermones Erfurt 1, 5 en 6) en WSt 122 (2009), p. 171-213 (Sermones Erfurt 
2, 3 en 4). Er is nog geen tekstkritische editie van s. 259, maar Clemens Weidmann was bereid 
een scan van het originele manuscript te mailen. Overigens ontbreken ook andere gedeelten uit 
s. 259 in de Erfurt-editie. Opmerkelijk is wel dat de eerste weglating de uitvoerige chiliastische 
passage betreft, bovendien dat de eschatologische verwachting aan het begin van s. 259,2 wel is 
blijven staan, maar dan ontdaan van de chiliastische inkleuring. In de bekende editie van Migne 
begint s. 259,2 als volgt: Octauus ergo iste dies in fine saeculi nouam uitam significat: septimus 
quietem futuram sanctorum in hac terra … In het Erfurt-manuscript begint de weglating met de 
woorden in hac terra. Vermoedelijk zijn er dus opzettelijk chiliastische elementen verwijderd. 
Inzake de Erfurt-uitgave van s. 259 attendeert Weidmann in een persoonlijk mailbericht nog op 
het volgende: ‘Eine völlig identische Zusammenstellung hat wie erwähnt auch das Homiliar von 
Worcester (Cath. Libr. F. 93). In beiden fehlt also die Behandlung des Chiliasmus …’

156.  Cf. s. 259,1; hierin o.a. Quare christiani estis, et nomen eius (sc. domini nostri Iesu Christi) in 
fronte et in corde portatis. 

157.  Cf. o.a. s. 259,1 Hodiernus dies … uita quam dies iste significat. Dit leven wordt vervolgend 
geëxpliceerd als het eeuwige leven dat wordt gesymboliseerd door de octauus dies. In s. 259,2 
Octauus ergo iste dies in fine saeculi nouam uitam significat.
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de verschillende dagen van de week. In het kader van de zevende dag verschijnt de 
gelijkenis van de dorsvloer.

In deze preek interpreteert Augustinus de zevende dag als volgt. Deze dag betekent 
de toekomstige rust van de heiligen hier op aarde, voorafgaand aan het einde van 
de wereld. Gedurende deze periode zal Christus op aarde regeren, samen met zijn 
heiligen. De kerk die dan nog op aarde is, zal volkomen gezuiverd zijn. Er zal geen 
zondaar meer binnenkomen, ook zal zij volkomen afgescheiden zijn van alle moge-
lijke vormen van verontreiniging.158 In deze periode voorafgaand aan het eeuwige 
leven zal de kerk hier op aarde zichtbaar zijn in grote heerlijkheid, waardigheid en 
gerechtigheid. Niemand zal meer bedriegen of bedrogen worden, niemand zal zich 
anders voordoen dan hij is. Alles wat in duisternis verborgen was, zal dan door 
Christus in het licht worden gebracht, en iedereen zal door God geprezen worden. 
Stellig verkondigt de prediker dat de goddelozen er dan niet meer zijn, omdat zij al 
afgescheiden zullen zijn. De eschatologiche scheiding wordt dus betrokken op de 
wederkomst van Christus aan het begin van de chiliastische tussentijd.159 Meteen 
aansluitend volgt het voorbeeld van de area:

Dan zal de menigte van de heiligen verschijnen als een hoop gezuiverd graan, zoals op een 
dorsvloer. Als gezuiverd graan zal zij in de hemelse korenschuur van de onsterfelijkheid 
worden gebracht. Zo gaat het immers met koren. Het wordt eerst gezuiverd op dezelfde plaats 
waar het wordt gedorst. En de plaats waar het koren het dorsen heeft verdragen om van het 
kaf gereinigd te worden, wordt versierd met de waardigheid van de gezuiverde korenberg. 
We zien immers op de dorsvloer na het wannen aan de ene kant een hoop kaf en aan de 
andere kant een hoop koren. Wij weten wat de bestemming is van het kaf. Wij weten ook 
welke vreugde het koren verschaft aan de landbouwers. Op de dorsvloer zie je immers eerst 
nog het koren, gescheiden van het kaf. Eerst geeft de aanblik van het verzamelde koren, 
dat tevoren verborgen lag tussen het kaf en dat nog niet zichtbaar was tijdens het dorsen, 
vreugde na zoveel gezwoeg. Pas daarna wordt het koren in de korenschuur gebracht en in het 
verborgene bewaard. Op soortgelijke wijze ziet u hoe deze dorsvloer in de tegenwoordige 

158.  Cf. s. 259,2 Septimus quietem futuram sanctorum in hac terra. regnabit enim dominus in terra 
cum sanctis suis, sicut dicunt scripturae, et habebit hic ecclesiam, quo nullus malus intrabit, 
separatam atque purgatam ab omni contagione nequitiae. Dat de zevende dag nog niet het einde 
van de wereld betekent, blijkt ook wanneer Augustinus het einde van de wereld relateert aan de 
achtste dag, zie s. 259,2.

159.  Cf. s. 259,2 Nam ecclesia hic primo apparebit in magna claritate et dignitate et iustitia. non ibi 
libebit decipere, non mentiri, non sub ouis pelle lupum latere. ueniet enim dominus, sicut scrip-
tum est, et illuminabit abscondita tenebrarum et manifestabit cogitationes cordium: et tunc laus 
erit unicuique a deo [1 Cor 4,5]. iniqui ergo non ibi erunt: iam enim separabuntur. Ook verderop 
in s. 259,2 krijgt het wannen (gerelateerd aan het laatste oordeel op de dies iudicii) een plaats aan 
het begin van de zevende dag.
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wereld nog wordt gedorst. Nu is het kaf nog zo met het koren vermengd dat je het moeilijk 
kunt onderscheiden. De dorsvloer is immers nog niet gewand. Maar na het wannen van de 
oordeelsdag zal de menigte van de heiligen zichtbaar worden, schitterend in waardigheid, 
rijk in verdiensten, en als toonbeelden van de ontferming van hun Bevrijder. En dat zal de 
zevende dag zijn.160

Deze zevende dag wordt geplaatst in een heilshistorisch raamwerk waarin alle dagen 
van de week staan voor een periode in de wereldgeschiedenis. De eerste dag is de 
tijd van Adam tot Noach, de tweede van Noach tot Abraham, de derde van Abraham 
tot David, de vierde van David tot de Babylonische ballingschap, de vijfde van de 
Babylonische ballingschap tot de eerste komst van Christus, de zesde de tegenwoor-
dige tijd vanaf de eerste komst van Christus totdat de sabbatsrust van de zevende dag 
aan zal breken.161 In dit verband gaat Augustinus opnieuw in op de betekenis van de 
zevende dag, eveneens aan de hand van de metafoor van de area: 

Maar wanneer de zesde dag is voorbijgegaan, zal de rust komen na dat wannen. Dan zullen 
de heiligen en rechtvaardigen van God de sabbatsrust genieten. Maar na de zevende dag, 
wanneer op de dorsvloer de waardigheid van de oogst, de glans en de verdiensten van de 
heiligen zichtbaar geworden zullen zijn, dan zullen we ingaan in dat leven en in die rust 
waarvan is gezegd dat geen oog het heeft gezien, dat geen oor het heeft gehoord, dat het 
in geen mensenhart is opgekomen, wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben.162

160.  Cf. s. 259,2 Tunc tanquam massa purgata apparebit, ueluti in area, multitudo sanctorum, et sic 
mittetur in horreum caeleste immortalitatis. sicut enim frumentum prius ubi trituratur, ibi pur-
gatur; et locus ubi frumenta pertulerunt trituram, ut a palea mundarentur, decoratur dignitate 
massae purgatae. uidemus quippe in area post uentilationem, aceruum palearum ex una parte, et 
aceruum frumenti ex alia. quo autem palea destinata sit, nouimus; et quemadmodum agricolis 
faciant frumenta laetitiam. quomodo ergo apparet in area prius frumentum a palea separatum, et 
cum gaudium fecerit post tantos labores inspecta illa congeries, quae latebat in palea, quae non 
uidebatur, quando triturabatur; deinde in horreum mittitur, atque in secreto seruatur: sic in isto 
saeculo, uidetis quomodo trituratur haec area, sed palea frumento ita permixta est, ut difficile 
discernatur: quia nondum uentilata est. sic ergo post uentilationem diei iudicii apparebit massa 
sanctorum, fulgens dignitate, praepotens meritis, et misericordiam liberatoris sui prae se gerens. 
et ipse erit septimus dies.

161.  Cf. s. 259,2.
162.  Cf. s. 259,2 Sextus autem dies iste cum transierit, ueniet requies post illam uentilationem, et 

sabbatizabunt sancti et iusti dei. post septimum autem, cum apparuerit in area dignitas messis, 
fulgor, meritumque sanctorum, ibimus in illam uitam et in illam requiem, de qua dictum, quia 
oculus non uidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparauit deus diligenti-
bus se [1 Cor 2,9].
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Bovengenoemde chiliastische passages in s. 259 illustreren dat Augustinus in zijn 
jonge jaren als prediker de verwachting van een toekomstig duizendjarig vrederijk 
op aarde verkondigt, zoals hij later zelf erkent in ciu. In deze voorstelling van zaken 
wordt de komst van Christus met de wan op de dorsvloer betrokken op de oordeelsdag 
waarop koren en kaf van elkaar worden gescheiden, zonder dat daarmee het einde van 
de wereldgeschiedenis wordt ingeluid. De wederkomst van Christus betekent in deze 
preek nog niet het begin van de eeuwige heerlijkheid, maar het begin van de zevende 
dag als aanduiding van een chiliastisch gekleurde tussentijd. Dit millennium van de 
zevende dag is de beloofde sabbatsrust na de voorafgaande perioden op aarde vol 
moeite en verdriet. Dat neemt niet weg dat dit millennium nog gerekend wordt bij de 
zeven aetates van deze voorbijgaande wereld, in contrast met de eeuwige heerlijkheid 
van de achtste dag.163 In dit heilshistorische schema functioneert de dorsvloer om 
de tussentijd van de zevende dag, tussen de zesde dag (de tegenwoordige tijd) en de 
achtste dag (de eeuwige bestemming) in beeld te brengen. Daarbij focust de predi-
ker op de fase na het dorsen en het wannen. Op een dorsvloer worden de gewande 
korenkorrels immers niet linea recta naar de korenschuur gebracht, maar eerst op 
een grote hoop verzameld. Naast de hoop bijeengebrachte korenkorrels verschijnt 
een hoop met kaf. De korenkorrels die tijdens het dorsen nog verborgen lagen tussen 
het kaf, zijn na het wannen duidelijk gescheiden van het kaf. Het resultaat van alle 
gezwoeg verschijnt dan openlijk zichtbaar op de dorsvloer, en verschaft de arbeiders 
vreugde. Vooral de gegevens dat het wannen is voltooid, dat de scheiding van koren 
en kaf is gerealiseerd, dat het koren geheel gezuiverd is, en dat alle gezwoeg heeft 
plaatsgemaakt voor de sabbatsrust, zijn dus kenmerkend voor de zevende dag van 
het toekomstige duizendjarige rijk.

In s. 259 wordt de verwachting van een toekomstig duizendjarig tussenrijk op aarde 
als vanzelfsprekend verbonden met de Heilige Schrift (sicut dicunt scripturae, s. 
259,2). De Bijbeltekst die in dit kader functioneert als bewijstekst, is een verwijzing 
naar Openb. 20,4/6 (regnabit enim dominus in terra cum sanctis suis, sicut dicunt 
scripturae, s. 259,2). Een vergelijking met de precieze Bijbeltekst is hier verhelde-
rend. In ciu. 20,7 citeert Augustinus Openb. 20,4 als volgt: … et regnauerunt cum 
Iesu mille annis. In hetzelfde hoofdstuk geeft hij Openb. 20,6 als volgt weer: … et 

163.  Cf. o.a. s. 259,2 Quomodo enim cum peracti fuerint isti septem dies, octauus ipse est qui primus: 
sic post terminatas et peractas aetates septem saeculi transeuntis, ad illam immortalitatem beati-
tudinemque rediemus, de qua lapsus est homo. In zijn latere leven, wanneer hij het chiliastische 
spoor heeft verlaten, hanteert Augustinus nog wel een soortgelijke indeling van de wereldge-
schiedenis aan de hand van de zeven dagen, met als belangrijkste verschil dat hij dan de zevende 
dag niet meer uitlegt als een chiliastische tussentijd, maar als de eeuwige sabbat van het rusten 
in God. Nadrukkelijk zegt hij dan van deze zevende dag dat zij geen avond en geen einde heeft, 
maar overgaat in de achtste dag. Zie bijvoorbeeld ciu. 22,30.
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regnabunt cum illo mille annis. Wanneer het citaat in s. 259 wordt vergeleken met 
de eigenlijke Bijbeltekst, valt het op dat Augustinus in zijn preek behoorlijk vrij ci-
teert. Nog afgezien van het feit dat hij de tijdsaanduiding mille annis (duizend jaren) 
weglaat, voegt hij woorden toe die in de oorspronkelijke tekst ontbreken: in terra. De 
toevoeging in terra (op aarde) is belangrijk in een chiliastisch denkpatroon waarin 
de tekst uit Openb. 20 wordt betrokken op een millennium op aarde. Het feit dat 
Augustinus deze plaatsaanduiding automatisch invoegt in het Schriftcitaat, is een 
aanwijzing dat hij er nog van uitgaat dat deze Schrifttekst chiliastisch is bedoeld. 
Verder geeft de passage waarin hij het chiliastische schema schetst geen aanleiding 
om te veronderstellen dat hier nieuwe of mogelijk discutabele inzichten worden 
gepresenteerd. Kortom, de wijze waarop Augustinus in s. 259 preekt over de ver-
wachting van een duizendjarig vrederijk op aarde, wekt de indruk dat het kerkvolk 
in Hippo Regius er min of meer vertrouwd mee is.

Kenmerkend voor het chiliasme in deze preek is een sabbatsrust van geestelijk 
genieten. Er is geen sprake van een aards vrederijk vol zinnelijk genot, waarover 
de kerkvader zich kritisch uitlaat in ciu. 20,7. Tijdens deze toekomstige tussentijd 
zullen de heiligen met Christus regeren op de aarde. Het getal van de 1.000 jaren 
wordt nergens in de preek genoemd als een exacte termijn van de zevende dag, zelfs 
niet in de meest uitgesproken chiliastische passages. Opmerkelijk is verder dat de 
komst van Christus met de wan en de bijbehorende scheiding (het laatste oordeel) 
worden gesitueerd aan het begin, en niet aan het einde van de zevende dag. Gedu-
rende de zevende dag blijven de bergen van koren en kaf gescheiden van elkaar op 
de dorsvloer liggen. De zevende dag betekent dus geen extra mogelijkheid voor ver-
andering ten goede (‘genadetijd’) en evenmin een periode waarin de wereldgeschie-
denis nog nieuwe ontwikkelingen doormaakt. In s. 259 gaat het over een tussentijd 
van rust waarin de status quo ongewijzigd blijft. Wat dit betreft is het veelzeggend 
dat apocalyptische beschrijvingen van het loslaten van de duivel, een dramatische 
eindstrijd en een spectaculaire ontknoping van de wereldgeschiedenis aan het einde 
van het duizendjarige rijk ontbreken. In plaats daarvan lijkt de zevende dag van het 
millennium min of meer geruisloos over te gaan in de eeuwige bestemming van 
de achtste dag. Kortom, in deze preek functioneert de area om een heilshistorisch 
kader chiliastisch in te kleuren, maar het betreft een variant van het chiliasme die 
nog gematigder is dan de vorm die Augustinus later in ciu. 20,7 tolerabilis noemt.

3.3.3 Sermo 260C (=Mai 94)
Behalve s. 259 wordt ook s. 260C (=Mai 94) doorgaans als chiliastisch getypeerd.164 

164.  Zie bijvoorbeeld Daniélou, Bible et liturgie, p. 375-381; Folliet, ‘La typologie du sabbat chez 
saint Augustin’, p. 371-390; Bonner, ‘Augustine and Millenarianism’, p. 235-254, Daley, The 

Koren en kaf boek.indb   151 13-01-20   09:13



152

3 – de AreA Als metAfoor Voor VerschIllende heIlshIstorIsche bedelIngen  

In deze preek komt bovendien de area tweemaal terug als metafoor. Het ligt daarom 
in de lijn van de verwachting dat de dorsvloer in deze preek op soortgelijke wijze 
als in s. 259 zou functioneren in een chiliastisch heilshistorisch kader. Maar in de 
passages waarin Augustinus deze beeldspraak gebruikt, ontbreekt ieder spoor van 
chiliasme. In s. 260C,6 (=Mai 94,6) dient de dorsvloer als gelijkenis voor de kerk 
in de tegenwoordige tijd. De kerk wordt vergeleken met een dorsvloer waar tijdens 
het dorsen veel meer kaf dan koren te vinden is, zelfs zodanig dat de afzonderlijke 
korenkorrels kunnen denken dat zij de enige zijn.165 Verderop, in s. 260C,8 (=Mai 
94,8), komt Augustinus hierop terug. Hij herinnert aan Elia die ook dacht dat hij 
alleen was overgebleven. Maar Elia kreeg van God te horen dat er nog 7.000 waren 
die evenmin als hij voor Baäl hadden geknield. In dit verband merkt de prediker 
op dat het niet verwonderlijk is dat de gelovigen soms denken dat zij alleen zijn. 
Tijdens het dorsen is het immers goed voorstelbaar dat de graankorrels elkaar niet 
aanraken vanwege het vele kaf.166 Het opmerkelijke feit dat de chiliastische inkleu-
ring van de dorsvloer in s. 260C (=Mai 94) geheel ontbreekt, roept de vraag op of 
deze preek wel chiliastisch is, gezien de wijze waarop de dorsvloer functioneert 
in s. 259. Anderzijds bevat deze preek bepaalde elementen die wel herhaaldelijk 
chiliastisch zijn geïnterpreteerd. Het is de moeite waard om verder te onderzoeken 
of, en zo ja, in hoeverre hier werkelijk een chiliastisch toekomstperspectief traceer-
baar is. Relevant is daarbij de interpretatie van de volgende passage in s. 260C,4  
(=Mai 94,4):

Hope of the Early Church, p. 133. Daniélou is van mening dat s. 260C (=Mai 94) een exponent 
is van het oude chiliasme van Irenaeus: ‘Nous retrouvons, rejoignant d’admirables profondeurs, 
le vieux millénarisme d’Irénée’, zie Daniélou, Bible et liturgie, p. 380. Folliet ziet meer verschil 
tussen het chiliasme van de kerkvaders van de eerste drie eeuwen en van Augustinus, maar in-
terpreteert evenals Daniélou zowel s. 259 als s. 260C (=Mai 94) voluit chiliastisch. Hij schrijft 
bijvoorbeeld: ‘Dans l’ un et l‘ autre sermon (in casu s. 259; s. Mai 94), le repos du 7e jour est pré-
senté comme intermédiaire entre la fin du monde et le huitième jour, symbole de la vie nouvelle’, 
zie Folliet p. 374. Dezelfde mening is Bonner toegedaan. Volgens hem is er in s. 260C (=Mai 94) 
evenals in s. 259 sprake van een ‘apocalyptic reign of Christ with his saints on earth’. Wel zwakt 
Bonner zijn woorden enigszins af met de opmerking: ‘Augustine is already spiritualizing the 
doctrine of the sabbath rest for the saints of God.’ Zie Bonner, ‘Augustine and millenarianism’, 
p. 237-238.

165.  Cf. s. 260C,6 (=Mai 94,6) … eos in hac terra paucos prae abundantia peccatorum, et tanquam 
grana in area prae multitudine paleae, quae uelut sola sit undique uidetur …

166.  Cf. s. 260C,8 (=Mai 94,8) Nec unusquisque uestrum … se solum granum esse arbitretur, quia 
undique palea circumuallatus non uidet consortes horrei sui. respiciat … Helia sancto dicente 
ego relictus sum solus [Rm 11,3], fuisse responsum: reliqui mihi septem milia uirorum, qui non 
curuauerunt genua ante Baal [Rm 11,4]. quae septem milia cum illo, quando adhuc in huius 
saeculi area triturabantur, nondum se in massa tangebant; et ideo sibi singuli soli esse uidebantur.
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Wat wil het dan zeggen dat Hij ook elders door middel van de profeet vrede op vrede heeft 
beloofd? Wat betekent dat anders dan dat ook de sabbat, die met de zevende dag wordt 
aangeduid, in ieder geval een rust heeft die op deze aarde aan de heiligen is beloofd, ook al 
behoort deze bij dezelfde tijdelijke voortwenteling der dagen? Deze rust betekent dat geen 
enkele storm van deze wereld hen van hun stuk brengt wanneer zij na hun goede werken 
rusten in hun God.167

Op het eerste gezicht vertonen deze woorden grote overeenkomst met het chili-
asme van s. 259. Ook hier gaat het immers over de zevende dag als symbool voor 
de sabbatsrust die aan de heiligen op deze aarde is beloofd. Bovendien wekken de 
woorden ‘na de goede werken’ (post opera bona) de indruk dat de prediker doelt 
op een toekomstige rust na het tegenwoordige aardse leven. Toch krijgt de zevende 
dag in s. 260C (=Mai 94) een heel andere invulling dan in s. 259.

Wanneer Augustinus met de zevende dag zou doelen op een eschatologische heils-
tijd op aarde, dan was een verwijzing naar Openb. 20 te verwachten geweest. In s. 
259 is deze tekst immers door hem aangehaald als de bewijstekst bij uitstek voor een 
chiliastische indeling van de heilshistorie. Maar in s. 260C (=Mai 94) blijft Openb. 20 
geheel buiten beeld.168 Wel wordt in het bovenstaande preekcitaat verwezen naar een 
profetie van Jesaja. In deze profetie is sprake van vrede op vrede (promittit pacem 
super pacem). Augustinus betrekt deze woorden wel op een bepaalde sabbatsrust op 
aarde, maar geeft hieraan geen chiliastische of eschatologische betekenis. Terwijl 
de beloofde sabbatsrust (de zevende dag) in s. 259 wordt geschilderd als een chilias-
tisch toekomstperspectief, wordt in s. 260C (=Mai 94) een contrast geschetst tussen 
enerzijds de zeven dagen van de tegenwoordige wereld en anderzijds de beloofde 
toekomst van de achtste dag. In s. 260C (=Mai 98) wordt dus niet de rust van de 
zevende, maar de rust van de achtste dag in het vooruitzicht gesteld na de aardse 
moeiten en het aardse verdriet die behoren bij de zeven dagen van deze tegenwoor-
dige wereld. Het nieuwe van s. 260C (=Mai 94) in vergelijking met s. 259 is niet 
dat de zevende dag wordt gerekend bij de voorbijgaande wereld an sich. Het nieuwe 
is wel dat de zevende dag niet meer verwijst naar een toekomstig tussenrijk, maar 

167.  Cf. s. 260C,4 (=Mai 94,4) Quid est enim quod et alibi per prophetam promittit pacem super 
pacem [Is 57,19 LXX], nisi quia et sabbatum, quod septimo die significatur, quamuis eodem 
dierum temporali contineatur uolumine, habet utique requiem, quae in hac terra sanctis promissa 
est; ubi eos nulla huius saeculi procella sollicitet, post opera bona requiescentes in deo suo?

168.  Het is veelzeggend dat zowel Folliet als Bonner, die beiden opteren voor een chiliastische inter-
pretatie van s. 260C (=Mai 94), het merkwaardig vinden dat een verwijzing naar Openb. 20 hier 
ontbreekt, zie Folliet, p. 377-378 en Bonner, p. 238. Deze opvallende constatering is voor hen 
echter geen aanleiding om hun chiliastische uitleg van deze preek te herzien.
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naar de tegenwoordige tijd.169 Terwijl de zevende dag in s. 259 wordt ingeluid door 
de wederkomst van Christus, is deze tweede komst van Christus in s. 260C (=Mai 
94) nog toekomstmuziek zolang de zevende dag duurt. De wederkomst betekent in 
s. 260C (=Mai 94) niet meer het begin van de zevende, maar van de achtste dag.170

De veranderde situering van de tweede komst van Christus heeft consequenties 
voor de visie op de scheiding van koren en kaf gedurende de zevende dag. In s. 259 
betekent de zevende dag de toekomstige definitieve scheiding van de heiligen en 
de goddelozen in het laatste oordeel, overigens nog als voorfase van de eeuwige 
bestemming.171 In s. 260C (=Mai 94) betekent de zevende dag wel een bepaalde 
scheiding van heiligen en goddelozen, maar dan als een voorlopig onderscheid in 
de tegenwoordige tijd. Kenmerkend voor de zevende dag is niet meer dat het koren 
reeds voorgoed is verlost van het kaf, maar dat het koren nog zucht vanwege het 
vele kaf waarmee het dagelijks wordt geconfronteerd.172 Wel geeft Augustinus in s. 
260C (=Mai 94) het volle pond aan de radicaliteit van het onderscheid tussen koren 
en kaf in het heden, ofwel het ‘reeds’ van de toekomstige scheiding. Hij richt zich 
herhaaldelijk tot de nieuwe dopelingen die hebben gebroken met hun oude leven en 
aan het begin staan van een nieuw leven. Volgens de prediker zijn zij door de genade 
van de heilige doop wedergeboren. Daardoor zijn zij kinderen en erfgenamen van 

169.  Cf. o.a. s. 260C,3 (=Mai 94,3) Octonario itaque numero praefigurantur quae ad futurum saeculum 
pertinent, ubi nullo uolumine temporum seu deficit seu proficit aliquid, sed stabili beatitudine 
iugiter perseuerat. et quoniam istius saeculi tempora septenario numero dierum per circuitum 
repetito dilabuntur, recte ille tamquam octauus dicitur dies, quo post labores temporales cum pe-
ruenerint sancti, nulla uicissitudine lucis et noctis actionem requiemue distingunt… sicut autem 
sanctis septenario tempore transito octaua est et aeterna felicitas, ita impiis eadem septenaria 
uolubilitate transacta octauum est poenale iudicium. Zie ook bijvoorbeeld s. 260C,5 (=Mai 94,5) 
waar de achtste dag wordt voorgesteld als de dag waarop de verloren zoon weer de stola pri-
ma zal ontvangen post longinquae peregrinationis laborem, pastionemque porcurum, et ceteras 
uitae mortalis aerumnas, et septenarios circulos temporum. Overigens wordt de tegenwoordige 
moeitevolle tijd op aarde in s. 260C (=Mai 94) nergens zoals in s. 259 vereenzelvigd met de 
zesde dag. 

170.  Cf. s. 260C,6 (=Mai 94,6) Cum Christus apparuerit uita nostra, tunc et nos apparebimus cum ipso 
in gloria. perseueret itaque intentio in octauum, ubi transacto omni circuitu temporum ambulant 
impii.

171.  Zie boven.
172.  Zie de verwijzingen naar het koren en het kaf op de dorsvloer in s. 260C,4 en 6 (=Mai 94,4 en 6). 

Zie verder o.a. s. 260C,3 (=Mai 94,3) …bonum illi est ut respiciat in octauum sempiternumque 
diem, ubi eius secura laetitia nullius iniqui societate sauciabitur, et dicat hic ingemiscens et orans 
cum lacrimis: saluum me fac domine, quoniam defecit sanctus, quoniam diminutae sunt ueritates 
a filiis hominum [Ps 11,2]; sic enim Psalmus ipse incipit. sed in spe certa oret secundum eiusdem 
Psalmi ultima eloquia; sic enim terminatur: tu domine seruabis nos , inquit, et custodies nos a 
generatione hac in aeternum [Ps 11,8]; tanquam incipiens a septimo, perducensque in octauum, 
de gloria in gloriam tamquam a domini spiritu [2 Cor 3,18].
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God geworden,173 hun zonden zijn weggewassen,174 zij zijn met Christus gestorven 
en opgestaan, hun levenswandel is nu al in de hemelen al leven ze nog op aarde.175 
In dit verband waarschuwt Augustinus de dopelingen voor de omgang met slechte 
mensen, en spoort hij hen aan om het gezelschap van goede mensen te zoeken. De 
zevende dag maakt dus wel onderscheid tussen koren en kaf in het heden, maar dit 
onderscheid betekent nog niet het einde van de vermenging van koren en kaf.176 
In s. 260C (=Mai 94) krijgt de zevende dag dus een geestelijke in plaats van een 
chiliastische of eschatologische lading. De zevende dag symboliseert hier het heil 
waarin de nieuwe dopelingen nu al delen door het geloof (het ‘reeds’ van het heil) 
dat straks zal overgaan in de eschatologische rust van de achtste dag (het ‘nog niet’ 
van het heil).177 De beloofde rust van de zevende dag betekent dat de gelovigen nu al 

173.  Cf. o.a. s. 260C,1 (=Mai 94,1) …quanto amplius atque sincerius collaetari nos oportet, cum idem 
filii hominum per gratiam sancti baptismi regenerati fiunt filii creatoris sui, cum ad illam heredi-
tatem nascamur, quae possessoribus suis et omnibus integra est, et singulis tota? dominus , inquit, 
pars hereditatis meae [Ps 15,5]. si ergo, ut dicit propheta Dauid, hereditas nostra ipse deus est.

174.  Cf. o.a. s. 260C,2 (=Mai 94,2) Quis enim nesciat, ab iniquitatibus quondam diluuio terram esse 
purgatam, mysteriumque sancti baptismi, quo per aquam cuncta hominis peccata delentur, iam 
tunc fuisse praedicatum…

175.  Cf. o.a. s. 260C,6 (=Mai 94,6) Mortui enim sumus, et uita nostra abscondita est cum Christo in 
Deo… quoniam conuersato nostra in spe praecedit in caelum, uiuamus cum Christo, in Christo, 
aequales angelis Dei et participes illius aeternitatis effecti, qui nostrae mortalitatis non recusauit 
particeps fieri.

176.  Cf. o.a. s. 260C,4 (=Mai 94,4) waar Augustinus opmerkt dat de omgang met slechte mensen 
(hominum malignorum permixta conuersatio) een bedreiging is voor de vrede en de rust van het 
geloof (in casu de zevende dag); s. 260C,7 (=Mai 94,7) Cum autem, quod hodierno die sollemni-
ter geritur, ex istis cancellis, quibus uos a cateris distinguebat spiritalis infantia, populo permixti 
fueritis, bonis inhaerete; et mementote quia peruertunt mores bonos colloquia praua: sobrii esto-
te, iusti, et nolite peccare. Zie ook s. 260C,3 (=Mai 94,3) waar Augustinus refereert aan Ps. 11/12, 
en spreekt over het smeekgebed van de gelovige (de zevende dag) dat overgaat in het beloofde 
eschatologische heil (de achtste dag).

177.  In s. 260C (=Mai 94) spreekt Augustinus expliciet over de rust van de geestelijke sabbat op de 
zevende dag (requies sabbati spiritalis). Een soortgelijke invulling krijgt de zevende dag in bij-
voorbeeld ep. 36,24, waar Augustinus schrijft dat de vleselijke sabbat heeft plaatsgemaakt voor 
de geestelijke sabbat, en dat het in isto die uolubili die septimo gaat om het verlangen (concupis-
co) naar de sempiterna et uera requies. Augustinus citeert in dit verband 2 Kor. 3,18: de gloria in 
gloriam tamquam a Domini Spiritu. Deze woorden betekenen in s. 260C,3 (=Mai 94,3): van de 
heerlijkheid van de zevende dag (het biddende geloofsleven) naar de heerlijkheid van de achtste 
dag (de beloofde heerlijkheid). Verderop, in s. 260C,7 (=Mai 94,7) wordt hetzelfde gezegd met 
de woorden: a gloria fidei in gloriam speciei. Hiermee wordt gezegd dat de gloria nu al wel 
een geloofswerkelijkheid is als het heil van de zevende dag (het ‘reeds’), maar tegelijkertijd 
nog wacht op de realisering van het volle heil van de achtste dag (het ‘nog niet’). Daarbij wordt 
gecommuniceerd dat het Gods Geest is die een mens brengt bij zowel de gloria van de zevende 
dag (het geloof) als de gloria van de achtste dag (de eeuwige heerlijkheid): tamquam a Domini 
Spiritu.
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gelovig rust vinden in God.178 Kortom, er is in s. 260C (=Mai 94) geen sprake meer 
van een chiliastische invulling van de zevende dag, zoals in s. 259. 

Deze conclusie roept wel de vraag op wat Augustinus in s. 260C,4 (=Mai 94,4) 
bedoelt met de woorden ‘na hun goede werken’ (post opera bona). Er immers sprake 
van een rusten in God na de goede werken. Op het eerste gezicht lijkt het alsof deze 
woorden betrekking hebben op de beloofde rust van de gelovigen na hun aardse le-
ven. Maar in het bovenstaande is aangetoond dat de sabbatsrust van de zevende dag 
in deze preek een geestelijke betekenis krijgt, waarbij het gaat over het rust vinden 
in God tijdens het aardse leven.179 Dit impliceert dat een chiliastische interpretatie 
van de woorden post opera bona als verwijzing naar een eschatologisch millennium 
is uitgesloten.180 Hetzelfde geldt voor een niet-chiliastische interpretatie van deze 
woorden als verwijzing naar de toekomstige eeuwige rust.181 Omdat de sabbatsrust 
in deze preek wordt voorgesteld als het rusten in God van de gelovigen tijdens hun 
aardse leven, is het aannemelijk dat Augustinus hier met de woorden post opera 
bona requiescere in Deo niet doelt op het hiernamaals, maar op het heden. In deze 
preek richt hij zich tot de nieuwe dopelingen. Zij hebben zojuist een beslissende 
fase in hun leven afgesloten, waarbij zij bepaalde goede werken hebben volbracht. 
Concreet kan daarbij worden gedacht aan het intensieve traject van de voorbereiding 
op de doop. Zij hebben dus na hun goede werken, in concreto hun boetedoening 

178.  Cf. s. 260C,4 (=Mai 94,4) Aliud est enim, inter ipsa adhuc tempora requiescere in domino, 
quod die septimo id est sabbato significatur; aliud autem, transcendere omnia tempora, et in 
artificem temporum sine ullo iam fine componi, quod octauo significatur die, qui non uoluen-
do cum ceteris, aeternitatis indicium se habere declarat. septem quippe istis continuis succes-
sionis repetitione uoluentibus, omnium temporum circuitus peraguntur. Zie ook bijvoorbeeld 
s. 260C,8 (=Mai 94,8) waar Augustinus spreekt over een onlosmakelijk verbonden zijn aan 
Christus en een onwrikbaar vast staan op het Woord van God te midden van de verwarring 
en de onrust van beproevingen en verleidingen: Nec unusquisque uestrum, cum inter tumultus 
temptationum et scandalorum inconcussus haeserit Christo, et uerbum dei amplexus immobilis 
steterit, se solum granum esse arbitretur, quia undique palea circumuallatus non uidet consortes  
horrei sui. 

179.  Een soortgelijke geestelijke interpretatie van de sabbatsrust als in s. 260C (=Mai 94) is elders 
bij Augustinus te vinden, maar daar ontbreekt de toevoeging post opera bona. Zie bijv. Gn. litt. 
4,13,24 en 4,14,25; s. 33,3; s. 179A (=Wilmart 2),3; s. 270,5.

180.  In de vroegste geschriften van Augustinus is een chiliastische interpretatie van de woorden post 
opera bona requiescere in Deo wel aanwijsbaar, cf. o.a. Gn. adu. Man. 1,41 en 1,43 (388-391 
AD); c. Adim. 2 (393/394 AD).

181.  Een dergelijke niet-chiliastische interpretatie van deze woorden is bij Augustinus eveneens 
traceerbaar, cf. o.a. conf. 13,50-53; cat. rud. 28; zie ook bijvoorbeeld s. 8,17; s. 110A,5 (=Dol-
beau 17,5); en. Ps. 80,2; en. Ps. 92,1. In aanvulling hierop kan nog worden gewezen op c. Faust. 
12,19 waar de zevende dag wordt betrokken op de rust van de heiligen in de tussentijd na hun 
sterven tot de wederkomst van Christus, en de achtste dag op de eeuwige heerlijkheid die wordt 
in geluid door Christus’ tweede komst en de opstanding der doden.
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over hun oude leven en hun voorbereiding op de doop, als nieuwgeboren gelovigen 
rust gevonden in God.182

Ten slotte kan het volgende nog worden vastgesteld over de datering van s. 260C 
(=Mai 94). Het gegeven dat deze preek bij nader inzien niet chiliastisch is, betekent 
dat een belangrijk argument voor een zeer vroege datering vervalt. De preek moet 
in ieder geval na s. 259 gedateerd worden.183 Gezien het feit dat ook in c. Adim. (393-
394 AD) nog chiliastische denkpatronen traceerbaar zijn, is de vroegst mogelijke 
datering in het jaar 394.184 Tegelijk wijst het woordgebruik, dat nog chiliastisch 
klinkt, op het begin van de periode waarin Augustinus het chiliastisch gekleurde 
heilshistorische schema loslaat.185 Dit betekent dat de datering van Poque (410 AD of 
later) veel te laat is. Zeker is dat Augustinus rond 400 niet meer chiliastisch denkt, 
maar vermoedelijk verlaat hij het chiliastische spoor al voordat hij wordt gewijd 
als bisschop (waarschijnlijk halverwege 395 AD).186 Kortom, s. 260C (=Mai 94)  

182.  Zie inzake het intensieve traject van voorbereiding op de doop o.a. F. van der Meer, Augustinus 
de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader, Utrecht 1949 (heruitgave Kampen 
2008), p. 316-349; V. Grossi, ‘Baptismus’ in: AL 1 (1986-1994), p. 583-591; W. Harmless, ‘Bap-
tism’ in: AthAg (1999), p. 84-91; E. Ferguson, Baptism in the Early Church. History, Theology, 
and Liturgy in the First Five Centuries, Grand Rapids-Cambridge 2009, p. 776-794; J.P. Burns 
en R.M. Jensen, Christianity in Roman Africa.The Development of Its Practices and Beliefs, 
Grand Rapids-Cambridge 2014, p. 201-220. Zie ook bijvoorbeeld s. 352,2 en 7 waar Augustinus 
opmerkt over de poenitentia van de competentes die zich voorbereiden op de doop: Nam neque 
ad baptismum Christi, in quo omnia peccata delentur, quisquam bene accedit, nisi agendo poeni-
tentiam de uita pristina. Nemo enim eligit uitam nouam, nisi quem ueteris poenitet.

183.  De vroegste datering van s. 259 is 393 AD, zie het chronologische overzicht in hoofdstuk 1. Wat 
betreft de homiletische werken is alleen s. 259 echt chiliastisch, al kan niet worden uitgesloten 
dat chiliastische elementen zijn verwijderd uit andere preken, zie boven.

184.  Augustinus heeft c. Adim. korte tijd na ps. c. Don. geschreven, zie ook retr. 1,20-22.
185.  Overigens signaleert ook Bonner in s. 260C (=Mai 94) een overgang in het denken van Augusti-

nus, in casu van ‘literalism’ to ‘symbolism’. Maar Bonner schaart deze preek nog samen met s. 
259 onder de chiliastische preken van Augustinus. Zie Bonner, ‘Augustine and Millenarianism’, 
p. 240.

186.  Zie voor de datering van Augustinus’ wijding als bisschop o.a. G. Bonner, ‘Augustinus (uita)’ 
in: AL 1 (1986-1994), p. 537-538. Wat betreft het moment dat Augustinus het chiliastische spoor 
heeft verlaten, is het jaar 400 algemeen aanvaard als de uiterste terminus ante quem, zie bijvoor-
beeld Folliet, p. 371-372; Bonner, p. 237 en 250. Een duidelijk ijkpunt is conf. (eind 397-401 
AD) waarin de zevende dag niet meer verwijst naar een duizendjarig tussenrijk maar naar de 
eeuwige rust, zie conf. 13,50-53. Relevant is ook ep. 36. Deze brief wordt doorgaans gedateerd in 
het jaar 396, zie Divjak, AL 2 (1996-2002), p. 952 en 1028. In ep. 36 gaat het over de geestelijke 
sabbat (sabbattum spiritale), cf. ep. 36,23-24. Deze ware sabbat wordt niet meer ingevuld als een 
toekomstige tijdelijke rusttijd maar als de eeuwige rust, cf. ep. 36,25. Verder wordt de opstanding 
van het lichaam gekoppeld aan de achtste in plaats van de zevende dag, cf. ep. 36,31. Kortom, als 
de vroege datering van ep. 36 correct is, dan betekent dit dat de terminus ante quem vervroegd 
kan worden naar 396 AD. Een andere aanwijzing dat Augustinus al in de eerste tijd van zijn epis-
copaat niet meer chiliastisch denkt, is te vinden in en. Ps. 100. Deze enarratio wordt doorgaans 
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moet in ieder geval tussen 394 en 400, en waarschijnlijk in 394-395 AD worden  
gedateerd.187

3.3.4 Deelconclusies
Als metafoor voor heilshistorische bedelingen kan de area bij Augustinus functio-
neren in een chiliastisch kader. Chiliastische voorstellingen zijn bij hem te vinden 
in enkele vroege niet-homiletische teksten, maar hierin ontbreekt de dorsvloer. Er 
is slechts één tekst bekend waarin de verwachting van een toekomstig vrederijk op 
aarde wordt gecommuniceerd met de beeldtaal van de dorsvloer, namelijk s. 259. 
Het gaat daarbij om de volgende voorstelling van zaken. Christus zal terugkomen 
met de wan om koren en kaf te scheiden. Deze uitvoering van het oordeel luidt nog 
niet het begin in van de eeuwige bestemmingen van koren en kaf, maar van een 
eschatologische tussentijd. Tijdens dit millennium van de zevende dag zal de kerk 
volkomen zuiver zijn, afgescheiden van alle kaf. Het begin van de zevende dag be-
tekent feitelijk dat de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis ten einde is. Min of 
meer geruisloos zal het eschatologische millennium van de zevende dag overgaan 
in de eeuwige bestemming van de achtste dag, hetzij in de korenschuur, hetzij in het 
vuur. In s. 259 betreft het een gematigde variant van chiliasme, zelfs gematigder dan 
de vorm die de kerkvader later in ciu. 20,7 tolerabilis noemt.

Er is nog een andere preek die herhaaldelijk als chiliastisch is voorgesteld, namelijk 
s. 260C (=Mai 94). In deze preek verschijnt de area eveneens als metafoor, maar hier 
ontbreken alle chiliastische elementen. Anders dan in s. 259 brengt de dorsvloer in s. 
260C (=Mai 94) iets in beeld van het koren dat het in de tegenwoordige tijd moeilijk 
heeft vanwege het vele kaf op de dorsvloer. Tegelijkertijd wordt de sabbatsrust van de 
zevende dag in deze preek niet meer ingekleurd als een toekomstige heilstijd, maar 
als een geestelijk rust vinden in God te midden van de tijdelijke moeiten en zorgen 
van het aardse leven. De zevende dag betekent in s. 260C (=Mai 94) dus deels het 
‘reeds’ van het heil (de geestelijke rust die nu al wordt genoten in het geloof), deels 
het ‘nog niet’ (de hoop op de toekomstige realisering van het heil bij de wederkomst 
van Christus op de achtste dag). Opmerkelijk blijft het feit dat Augustinus in s. 260C 
(=Mai 94) nog wel gebruikmaakt van begrippen die op het eerste gehoor chiliastisch 

vroeg gedateerd (395 AD volgens Rondet, 394-395 AD volgens Hombert, zie het chronologische 
overzicht in hoofdstuk 1). In en. Ps. 100,12-13 schetst Augustinus op soortgelijke wijze als in 
s. 259 twee hopen op de dorsvloer na het wannen, maar dan zonder de eerdere chiliastische 
inkleuring van de metafoor. Als de genoemde dateringen van en. Ps. 100 kloppen, dan zou dat 
betekenen dat Augustinus het chiliastische spoor al rond het jaar 395 heeft verlaten, zie over en. 
Ps. 100 ook hoofdstuk 7 (het wannen als metafoor voor het laatste oordeel).

187.  Een aanvullend argument voor de datering in 394-395 AD ligt in opmerkelijke overeenkomsten 
tussen s. 260C (=Mai 94) en exp. Gal. (394-395 AD), zie hiervoor hoofdstuk 6.
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klinken, terwijl hij er een niet-chiliastische lading aan geeft. Mogelijk is hij zich 
ervan bewust dat de verwachting van een toekomstig vrederijk op aarde leeft onder 
zijn hoorders. Het vermoeden dat het kerkvolk van Hippo Regius vertrouwd is met 
dergelijke eschatologische voorstellingen, is ook al verwoord bij de analyse van s. 
259. In dat geval is het voorstelbaar dat Augustinus, met gebruikmaking van zijn 
retorische kwaliteiten, bewust bekende klanken gebruikt om over de kwestie van 
het chiliasme geen onrust te veroorzaken. In ieder geval laat hij zich in deze preek 
nergens verleiden tot openlijke kritiek op een chiliastisch heilshistorisch denkpa-
troon. Wel kiest hij hier weloverwogen voor het verkondigen van een eschatologische 
verwachting die niet langer chiliastisch van aard is.

3.4 Conclusies hoofdstuk 3

In de secundaire literatuur over Augustinus wordt de area vaak gepresenteerd als 
een van de metaforen voor de permixtio van de kerk. Daarbij gaat men voorbij 
aan de betekenis van de dorsvloer als metafoor voor verschillende heilshistorische 
bedelingen. Veelal gaat het om het onderscheid tussen de tegenwoordige en de toe-
komstige tijd, waarover meer in hoofdstuk 4 tot en met 7. De overige manieren van 
heilshistorische differentiatie zijn besproken in hoofdstuk 3, in casu de dorsvloer als 
metafoor voor het onderscheid tussen de oud- en de nieuwtestamentische periode en 
de betekenis van de dorsvloer in een chiliastisch kader.

Het onderscheid tussen de oud- en nieuwtestamentische bedeling wordt op drie 
manieren door de dorsvloer in beeld gebracht. In de vroege teksten (tot ongeveer 
400 AD) is er sprake van twee dorsvloeren, een enkele maal van twee graansoorten 
op één dorsvloer, en in de latere teksten (vanaf ongeveer 400-402 AD) verschijnt de 
allegorese van de vacht en de dorsvloer van Gideon.

De twee dorsvloeren worden door Augustinus gepresenteerd in het kader van 
zijn exegese van Matth. 3,12/Luk. 3,17. Met deze dorsvloeren worden bedoeld: de 
dorsvloer van het (oudtestamentische) Joodse volk en de dorsvloer van de (nieuw-
testamentische) wereldwijde kerk. Het wannen van de eerste dorsvloer wordt gere-
lateerd aan de eerste komst van Christus, het wannen van de tweede dorsvloer aan 
zijn eschatologische komst. Voor zover deze uitleg betrekking heeft op de Joodse 
dorsvloer die al is gewand (uentilata est), heeft Augustinus hem vermoedelijk leren 
kennen in zijn manichese jaren. Het lijkt misschien onwaarschijnlijk dat Augustinus 
een manichese exegese wil introduceren in de periode waarin hij zich radicaal heeft 
gedistantieerd van het manicheïsme. Het blijkt echter dat hij hier geen manichese 
ideeën introduceert, maar deze juist bestrijdt. Op een originele wijze combineert hij 
de uitleg van de Joodse dorsvloer die al is gewand met de algemeen bekende uitleg 
waarin de dorsvloer wordt betrokken op de kerk die nog ‘gewand’ moet worden. Het 
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resultaat is een nieuw concept waarin de beide dorsvloeren functioneren om twee 
verschillende fasen in de heilshistorie inzichtelijk te maken, namelijk die van het 
Oude en het Nieuwe Testament. Op deze wijze geeft Augustinus op positieve wijze 
een eigen plaats aan de betekenis van het Oude Testament en het Joodse volk. Hij 
doet dit op een wijze die haaks staat op het gedachtegoed van de manicheeërs die 
negatief oordelen over het Oude Testament en het Joodse volk. De kerkvader wijst 
bijvoorbeeld op de vele heiligen onder het Joodse volk conform het Oude Testament. 
Ook attendeert hij op de overeenkomst tussen de oud- en de nieuwtestamentische 
dorsvloer, in casu de permixtio van beide dorsvloeren. Verder benadrukt hij de 
continuïteit tussen de twee dorsvloeren: de nieuwtestamentische wereldwijde kerk 
is voortgekomen uit het oudtestamentische Joodse volk. Bovendien wordt de kerk 
van het Nieuwe Testament bijeengebracht uit Joden en heidenen. Ondertussen laat 
Augustinus wel staan dat de oudtestamentische dorsvloer van het Joodse volk is ge-
wand (uentilata est). Hiermee impliceert hij dat er voor de Joden, evenals voor alle 
andere mensen, geen heil is buiten de katholieke kerk. Dit betekent bij hem niet dat 
er geen heil meer zou zijn voor het Joodse volk. Duidelijk spreekt hij zich uit tegen 
de visie dat God het Joodse volk zou hebben verworpen. Het feit dat Augustinus 
zich niet alleen in zijn geschriften, maar nog meer in zijn preken herhaaldelijk keert 
tegen anti-Joodse sentimenten, is een indicatie dat deze niet alleen bij de manicheeërs 
maar ook bij het katholieke kerkvolk leven. In dit verband bewijst Augustinus zich 
als een verdediger van het Oude Testament en als een kerkvader die aandacht vraagt 
voor de continuïteit van Gods heilshandelen met het Joodse volk.

Tweemaal maakt Augustinus in de bewaard gebleven teksten het heilshistorische 
onderscheid tussen de oude en de nieuwe bedeling door middel van twee graansoor-
ten op één dorsvloer (in diu. qu. 61 en in s. 130). De oudtestamentische tijd wordt 
vergeleken met het dorsen van gerst, de nieuwtestamentische met het dorsen van 
tarwe. Hierdoor komt het kwalitatieve onderscheid tussen beide bedelingen in beeld, 
in casu (a) het verschil tussen verhulling en onthulling van de heilsgeheimen en 
(b) het verschil tussen vleselijk en geestelijk. Wanneer de kerkvader in dit verband 
spreekt over gerst in onderscheid van tarwe, spreekt hij op retorische wijze over het 
oudtestamentische volk, en wil hij eigenlijk iets communiceren over mensen binnen 
de kerk die volgens hem vleselijk zijn.

In zijn latere werken (vanaf ongeveer 400-402 AD) maakt Augustinus op een an-
dere wijze gebruik van de area als metafoor voor de distributio temporum, namelijk 
door middel van het tweevoudige teken van de vacht en de dorsvloer van Gideon 
(Richt. 6,36-40). Deze allegorese is niet onbekend in de Vroege Kerk (zie Origenes 
en Ambrosius) maar aanvankelijk nog wel bij het Noord-Afrikaanse kerkvolk. In 
deze allegorese staat het eerste teken (de doorweekte vacht op de droge dorsvloer) 
symbool voor de oudtestamentische tijd waarin het heil beperkt blijft tot het volk 
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Israël. Het tweede teken (de droge vacht op de doorweekte dorsvloer) staat symbool 
voor de nieuwtestamentische tijd waarin de kerk wereldwijd wordt verspreid. Deze 
allegorese heeft als voordeel dat zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve onder-
scheid tussen beide heilshistorische bedelingen in beeld wordt gebracht. Concreet 
gaat het daarbij om (a) het verschil tussen het ene volk en de wereldwijde kerk en (b) 
het verschil tussen de verhulde en onthulde vorm waarin Gods genade in Christus 
verschijnt. De beeldspraak van de droge vacht op de doorweekte dorsvloer zou de 
indruk kunnen wekken dat de gelovigen uit de heidenen de plaats hebben ingeno-
men van het volk Israël, maar dat wordt niet bedoeld. Evenals in zijn vroege werken 
herhaalt Augustinus in zijn latere werken dat de nieuwtestamentische kerk wordt 
bijeengebracht uit Joden en heidenen. Ook blijft hij spreken over vele gelovigen uit 
het Joodse volk. Nadrukkelijk communiceert hij dat de tegenwoordige droogte van 
de vacht niet betekent dat het Joodse volk als etnische categorie afgeschreven zou 
zijn. Dit doet hij allermeest in zijn preken, vermoedelijk evenals eerder in reactie op 
anti-Joodse sentimenten. Wel betekent de beeldtaal van de droge vacht een negatief 
oordeel over de contemporaire Joden die niet in Christus geloven. Maar goed be-
schouwd is de huidige droogte van de vacht slechts tijdelijk: volgens Augustinus zal 
het Joodse volk nog tot geloof in Christus komen.

Als metafoor voor heilshistorische bedelingen kan de area bij Augustinus ook 
functioneren in een chiliastisch kader, namelijk in s. 259. In deze voorstelling van 
zaken luidt de komst van Christus met de wan het begin in van een eschatologische 
tussentijd, voorafgaand aan de eeuwige bestemmingen van koren en kaf. Feitelijk 
betreft het een gematigde variant van chiliasme, zelfs gematigder dan de vorm die 
hij later in ciu. 20,7 nog tolerabilis noemt. Algauw neemt Augustinus afstand van 
de verwachting van een toekomstige vrederijk op aarde, waarschijnlijk al voordat hij 
wordt gewijd als bisschop (halverwege 395 AD). Toch distantieert hij zich aanvanke-
lijk niet openlijk van een chiliastisch heilshistorisch denkpatroon. Dat wordt vooral 
duidelijk in s. 260C (=Mai 94). In deze preek maakt de prediker nog wel gebruik 
van begrippen die chiliastisch klinken, zelfs zo dat deze in de secundaire literatuur 
herhaaldelijk als chiliastisch is geduid. Maar in werkelijkheid krijgen de zogenaamde 
chiliastische elementen in s. 260C (=Mai 94) een niet-chiliastische lading en wordt 
de dorsvloer niet meer chiliastisch ingekleurd. Ondertussen kan hieruit worden 
afgeleid dat de verwachting van een toekomstig vrederijk op aarde wel leeft onder 
het Noord-Afrikaanse kerkvolk. Blijkbaar vindt Augustinus het in de begintijd van 
zijn ambtelijke functioneren niet verstandig om deze chiliastische voorstellingen 
openlijk te bekritiseren, en wil hij onrust hierover voorkomen.

Bij de analyses van de homiletische en de niet-homiletische teksten zijn geen 
grote inhoudelijke verschillen tussen beide soorten teksten getraceerd. Feitelijk 
communiceert Augustinus in zijn preken dezelfde boodschap als in de niet-homile-
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tische werken inzake de twee dorsvloeren, de twee graansoorten op één dorsvloer 
en de dorsvloer van Gideon. Wel gaat hij in zijn preken nogal eens diepgravender 
op bepaalde thema’s in. Soms kunnen reacties van het luisterende kerkvolk hem ter 
plekke stimuleren om het een en ander nader te verklaren. Soms noemt hij aanvul-
lende details. Het meest opvallend is de extra aandacht die hij in zijn preken geeft 
aan theologische argumenten om te betogen dat Gods heilshandelen met het Joodse 
volk geen verleden tijd is, maar wordt gecontinueerd tot de wederkomst van Christus.

Koren en kaf boek.indb   162 13-01-20   09:13



163

Hoofdstuk 4 – De area als metafoor 
voor de tijd voorafgaand aan het laatste 

oordeel (de permixtio van de kerk)

4.1 Algemeen

In het voorgaande is aangetoond dat de area bij Augustinus primair functioneert als 
metafoor voor heilshistorische differentiatie. In hoofdstuk 3 is gelet op de beteke-
nis van de dorsvloer voor het heilshistorische onderscheid tussen Oude en Nieuwe 
Testament en voor een chiliastisch denkkader. In de volgende hoofdstukken wordt 
de aandacht geconcentreerd op de periode voor en vanaf de toekomstige scheiding 
van koren en kaf, ofwel het verschil tussen nu en straks (nunc et tunc). Daarbij wordt 
in dit hoofdstuk de focus gericht op de periode waarin de kerk nog haar gemengde 
gestalte vertoont als een corpus permixtum, ofwel de periode waarin de eschatologi-
sche scheiding van koren en kaf nog niet plaatsheeft. In de literatuur wordt de area 
als metafoor voor tijdelijke permixtio van de kerk doorgaans als vanzelfsprekend 
verbonden met de donatistische controverse.1 Toch signaleert Fritz Hofmann in 
zijn ecclesiologische studie al dat de parabel van de dorsvloer ook traceerbaar is in 
teksten die niet specifiek zijn gericht tegen de donatisten.2 Ook Caroline E. Straw 
merkt op dat de dorsvloer bij Augustinus kan verschijnen buiten de context van de 
donatistische strijd. Ondertussen besteden beiden geen aandacht aan de verschillende 

1.  Zie bijvoorbeeld F. Ribbeck, Donatus und Augustinus oder der erste entscheidende Kampf zwischen 
Separatismus und Kirche. Ein kirchenhistorischer Versuch, Elberfeld 1858; T. Specht, Die Lehre 
von der Kirche nach dem h. Augustin, Paderborn 1892; G.G. Willis, Saint Augustine and the Dona-
tist Controversy, London 1950; Y.M.-J. Congar, ‘Introduction’ in: BA 28 (1963), p. 7-133; id., Die 
Lehre von der Kirche von Augustinus bis zum Abendländichen Schisma (=Handbuch der Dogmen-
geschichte, Bd. III, Fasz. 3c), Freiburg-Basel-Wien 1971, p. 1-10; S. Poque, Le langage symbolique 
dans la predication d’ Augustin d’ Hippone. Images héroïques, Paris 1984; E. Lamirande, ‘Corpus 
permixtum’ in: AL 2 (1996-2002), p. 21-22; id., ‘Ecclesia’ in: AL 2 (1996-2002), p. 687-720; D. 
Lau, ‘Frumentum’ in: AL 3 (2004-2010), p. 75-79 ; C. Müller, ‘Nunc-tunc’ in: AL 4 (2012-2019), p. 
237-243. Zie verder hoofdstuk 1.

2.  Hofmann signaleert de area al in het vroeg anti-manichese geschrift mor. (387/388 AD), maar 
besteedt geen aandacht aan de specifieke betekenis van deze gelijkenis in de manichese polemiek, 
zie F. Hofmann, Der Kirchenbegriff des hl. Augustinus in seinen Grundlagen und in seiner Entwick-
lung, München 1933, p. 68; zie ook onder (de area als metafoor voor de kerk als corpus permixtum 
in de manichese polemiek).
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contexten waarin de metafoor functioneert.3 Dat gebeurt wel in het voorliggende 
hoofdstuk, waarin achtereenvolgens in beeld komen: de context van de manichese, 
de donatistische en de pelagiaanse polemiek, en daarna de context van de eigen kerk.

4.2 De area als metafoor voor de permixtio van de kerk in de  
context van de manichese polemiek

4.2.1 Inleiding
Als metafoor voor de permixtio van de kerk is de dorsvloer aanwijsbaar in drie 
anti-manichese geschriften: mor., c. Faust. en c. Sec. Het is de moeite waard om 
te onderzoeken welke specifieke betekenis de area krijgt in de context van de ma-
nichese polemiek. Tot nog toe is hiervoor nauwelijks of geen aandacht geweest in 
het Augustinusonderzoek. Doorgaans wordt de wijze waarop Augustinus spreekt 
over de gemengde gestalte van de kerk gerelateerd aan de donatistische polemiek, 
waarbij andere aspecten buiten het blikveld blijven. Illustratief is het artikel van La-
mirande over de kerk in AL. Als vanzelfsprekend relateert hij de ontwikkeling van 
een ecclesiologisch concept, waarin de vermenging met zondaars een plaats krijgt, 
aan confrontatie met de donatisten. Volgens hem is zo’n ecclesiologisch concept 
nog niet aan de orde in de manichese polemiek.4 Veelzeggend is ook een relatief 
recente publicatie van David C. Alexander over de vroege ecclesiologie van Augus-
tinus (tot 391 AD). Alexander signaleert wel dat er in het anti-manichese geschrift 
mor. al sprake is van de kerk als gemengd lichaam, evenals later in de donatistische 
polemiek. Toch onderzoekt hij niet welke betekenis dit opmerkelijke gegeven zou 
kunnen hebben in het kader van de manichese polemiek. In plaats daarvan zoekt 
hij een verklaring in de context van het donatisme, al erkent hij dat aanwijzingen 
hiervoor ontbreken in het betreffende geschrift.5 Het is de vraag of, en zo ja, welke 
belangrijke gegevens hij hierdoor laat liggen.6

3.  Cf. C.E. Straw, ‘Augustine as Pastoral Theologian: The Exegesis of the Parables of the Field and 
Threshing Floor’ in: AugStud 14 (1983), p. 129-151, met name p. 130. Volgens Straw is deze me-
tafoor al aanwijsbaar in het jaar 392, maar zij noemt geen concrete geschriften. Wanneer zij had 
verwezen naar mor. dan had zij het genoemde jaar kunnen vervroegen naar 387/388 AD.

4.  Cf. Lamirande, ‘Ecclesia’, p. 688.
5.  Cf. D.C. Alexander, Augustine’s Early Theology of the Church. Emergence and Implications, 386-

391, New York-Frankfurt am Main-Oxford 2008, p. 217-218. Wat betreft permixtio van de kerk 
in mor. schrijft Alexander bijvoorbeeld: ‘Moreover, Augustine felt that the church was a mixed 
group of real Christians and merely professed Christians.’ In dit verband refereert Alexander aan 
de gelijkenis van de ager (Matth. 13,24-30 en 36-43), maar gaat geheel voorbij aan de betekenis 
van de area (Matth. 3,12/Luk. 3,17). Zelfs in de index van de schriftverwijzingen ontbreekt deze 
belangrijke metafoor (Matth. 3,12/Luk. 3,17), zie p. 413-415.

6.  Zie inzake het Augustinus en het manicheïsme o.a. I. Opelt, Die Polemik in der christlichen lateinischen 
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4.2.2 Niet-homiletische en homiletische werken7

Augustinus begint met het schrijven van mor. (387/388 AD) korte tijd nadat hij zich 
heeft afgekeerd van het manicheïsme. Inmiddels heeft hij zich door Ambrosius in 
Milaan laten dopen. Tijdens het schrijven verblijft hij nog in Rome, in afwachting 
van een mogelijkheid om terug te varen naar Afrika.8 De aanleiding voor deze 
publicatie ligt in de zorgen die hij zich maakt over de aantrekkingskracht van het 
manicheïsme. Deze zuigkracht kent hij uit eigen ervaring. Als toehoorder (auditor) 
heeft hij immers jarenlang deel ervan uitgemaakt. Augustinus schrijft over twee 
lokmiddelen (illecebrae) waarmee de manicheeërs mensen misleiden. Allereerst 
noemt hij hun kritiek op de Schriften, in het bijzonder het Oude Testament, en als 
tweede de wijze waarop zij zich presenteren als toonbeelden van een rein leven (uita 
casta) en een prijzenswaardige zelfbeheersing (memorabilis continentia).9 In reactie 
hierop wil de kerkvader de lezer ervan overtuigen dat iemand die werkelijk is ge-
interesseerd in de Schriften en in een heilige levenswandel, niet bij de manicheeërs 
maar in de christelijke kerk moet zijn.10 Hij geeft talloze voorbeelden om aan te tonen 
dat de levenswandel (mores) van de katholieke kerk die van het manicheïsme met 

Literatur von Tertullian bis Augustin, Heidelberg 1980; A. Böhlig, ‘Manichäismus’ in: TRE 22 
(1992), p. 25-45; G. Wurst, ‘Manichäismus um 375 in Nordafrika und Italien’ in: AH (2007), p. 
85-92; id., ‘Augustin als Manichäer’ in: AH (2007), p. 148-153; id., ‘Augustins Auseinanderset-
zung mit den Manichäern’ in: AH (2007), p. 168-171; J. van Oort, ‘Mani(chaeus)’ in: AL 3 (2004-
2010), p. 1121-1132; V.H. Drecoll, ‘Manichaei’ in: AL 3 (2004-2010), p. 1132-1159.

 7.  Omdat er geen preken zijn waarin de area functioneert in de polemiek met de manicheeërs worden 
de homiletische werken niet afzonderlijk gethematiseerd.

 8.  Cf. retr. 1,7,1 Iam baptizatus autem cum Romae essem, nec tacitus ferre possem manicheorum 
iactantiam de falsa et fallaci continentia uel abstinentia, qua se ad imperitos decipiendos ueris 
christianis, quibus conparandi non sunt, insuper praeferunt, scripsi duos libros, unum de moribus 
ecclesiae catholicae et alterum de moribus manicheorum.

 9.  Cf. mor. 1,2 Sed quoniam duae maxime illecebrae sunt manichaeorum, quibus decipiuntur incauti, 
ut eos uelint habere doctores; una cum scripturas reprehendunt uel quas male intellegunt uel quas 
male intellegi uolunt; altera cum uitae castae et memorabilis continentiae imaginem praeferunt. In 
retr. 1,7 noemt Augustinus alleen het lokmiddel van de manichese heiligheidspretenties (falsa et 
fallax continentia uel abstinentia), een indicatie dat hierin voor hem de grootste de aantrekkings-
kracht lag. 

10.  Cf. o.a. mor. 1,1-3 en retr. 1,7,1. Overigens pretendeert het Noord-Afrikaanse manicheïsme het 
ware christendom te representeren, cf. o.a. Wurst, p. 91-92. Een invloedrijke manicheeër als Faus-
tus spreekt denigrerend over de christenen van de ecclesia catholica als semichristiani, zie c. 
Faust. 1,2; 1,3 en 2,2. In weerwoord noemt Augustinus de manicheeërs pseudochristiani, cf. c. 
Faust. 1,3. Hij weigert het manicheïsme aan te duiden als christelijk en/of als kerk, zie bijvoor-
beeld mor. 1,62 Quis enim non uideat eos qui contra scripturas christianas haec audent dicere, 
ut illud non sint quod homines suspicantur, certe tamen non esse christianos? … merito ecclesia 
catholica, mater christianorum uerissima… Overigens gebruikt hij in zijn late werk De haeresibus 
eenmaal het woord ecclesia voor de manichese haeresis wanneer hij schrijft dat hun kerk (eccles-
iam suam) bestaat uit electi en auditores, cf. haer. 46,5.
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zijn heiligheidspretenties overtreft.11 Maar hij erkent ook dat er christenen zijn die 
kwaadwillig volharden in hun zondige leefwijze. Volgens hem worden zij wel op de 
akker van Christus getolereerd en mogen zij opgroeien met het goede zaad, maar 
de tijd zal komen dat zij als onkruid worden afgescheiden. In dit verband verschijnt 
de dorsvloer:

Al moeten zij misschien vanwege hun christelijke naam eerder worden aangeduid als kaf 
dan als dorens, toch zal Hij komen die de dorsvloer zal reinigen. Hij zal het kaf van het 
koren scheiden en aan de afzonderlijke delen geven wat behoorlijk is overeenkomstig ieders 
verdienste, op de meest eerlijke wijze.12

In deze passage gebruikt Augustinus de metafoor van de dorsvloer (koren en kaf) in 
combinatie met de akker (koren en onkruid).13 Hierbij spreekt hij meteen een lichte 
voorkeur uit voor de dorsvloer als gelijkenis voor de kerk.14 De opmerking dat slechte 
christenen beter met kaf dan met doornen vergeleken kunnen worden, zou kunnen 
betekenen dat hij doornen beschouwt als een te negatieve kwalificering voor naam-
christenen binnen de kerk. Maar het is de vraag of Augustinus met de aanduiding kaf 
een milder oordeel over hen bedoelt, gezien de wijze waarop hij hen veroordeelt. Zijn 
voorkeur voor de dorsvloer kan daarom beter op een andere wijze worden verklaard. 

11.  Cf. mor. 1,62-74. De voorbeelden die Augustinus opsomt, zijn bedoeld als concretiseringen van 
het dubbele liefdesgebod: God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf, cf. o.a. mor. 1,62.

12.  Cf. mor. 1,76 Qui autem uoluntate mala in pristinis uitiis perseuerant aut etiam addunt grauiora 
prioribus, in agro quidem domini sinuntur esse et cum bonis seminibus crescere, sed ueniet tem-
pus quo zizania separentur. aut si iam propter ipsum christianum nomen magis in palea quam in 
spinis esse arbitrandi sunt, ueniet etiam qui aream purget, et a frumentis paleam separet et singulis 
partibus pro suo cuiusque merito quod oportet summa aequitate distribuat.

13.  De gelijkenis van de akker (ager) is te vinden in Matth. 13,24-30 en 36-43. Overigens wordt het 
onkruid in mor. 1,76 niet alleen aangeduid als zizania (de specifieke aanduiding van onkruid in 
de gelijkenis van de ager) maar ook als spinae (de aanduiding van de dorens in de gelijkenis van 
de zaaier, cf. Matth. 13,1-9 en 18-23); op soortgelijke wijze worden in agon. 13 spinae en zizania 
samen gebruikt als aanduiding van het onkruid.

14.  In hoofdstuk 1 is al geconstateerd dat er in de secundaire literatuur meer aandacht is voor de me-
tafoor van de ager (Matth. 13,24-30 en 36-43; hier overigens in combinatie met de gelijkenis van 
de zaaier, Matth. 13,1-9 en 18-23) dan van de area (Matth. 3,12/Luk. 3,17) als metafoor voor de 
permixtio bij Augustinus. Maar hier spreekt de kerkvader al een lichte voorkeur uit voor de area. 
Ook in de context van de donatistische polemiek zal blijken dat hij in eerste instantie gebruikmaakt 
van de dorsvloer inzake de tijdelijke gemengde gestalte van de kerk. Al zal hij later beide metafo-
ren (vaak in combinatie met de metafoor van het visnet) ook herhaaldelijk inzetten als equivalente 
beelden, toch zal de dorsvloer bij hem uitgroeien tot zijn Bijbese kroongetuige (zie onder, inzake 
de Carthaagse rechtszittingen van 411 AD). Overigens presenteert Hofmann de ager en de area 
in mor. als gelijkwaardige metaforen, zie Hofmann, p. 68-69. Het genuanceerde betekenisverschil 
dat Augustinus hier aanbrengt, is hem blijkbaar ontgaan.
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Al wordt de akker met koren en onkruid/doornen vaak beschouwd als beeld voor de 
kerk, hierover is discussie mogelijk.15 Christus heeft in zijn uitleg van de gelijkenis 
immers gezegd dat de akker staat voor de wereld (Matth. 13,38). Gezien vanuit een 
ecclesiologisch ideaal van een zuivere kerk in een onheilige wereld kan men hierin 
een argument vinden om deze gelijkenis niet te betrekken op de tijdelijke permixtio 
van de kerk. De genoemde discussie is niet aan de orde wanneer het gaat over de 
oogst die van de akker op de dorsvloer wordt gebracht. Deze dorsvloer met koren 
en kaf kan immers moeilijk worden betrokken op de wereld in onderscheid van de 
kerk. Hierin ligt de meerwaarde van de area boven de ager wanneer het gaat over 
de tijdelijke gemengde gestalte van de kerk.16

Deze permixtio van de kerk is precies het punt waar het Augustinus om gaat. Hij 
gebruikt de area als metafoor voor deze permixtio om de veroordelende kritiek van 
de manicheeërs op de leefwijze van kerkleden te pareren. Dat gebeurt hier als volgt. 
Allereerst erkent Augustinus dat de manicheeërs in zekere zin recht van spreken 
hebben. Hij schrijft over de realiteit van mensen die wel zeggen dat zij christen zijn, 
maar er niet naar leven. Volgens hem zijn zij geen uitzonderingen. Hij maakt zelfs 
melding van onwetende menigten (turbae imperitorum) in de kerk die bijgelovig zijn 
of zich zo overgeven aan hun hartstochten dat zij niet meer weten wat zij God hebben 
beloofd.17 Ook erkent hij dat veel christenen de wereld wel met woorden hebben 

15.  Aangetoond is al dat de ager en de area bij Cyprianus functioneren als gelijkwaardige metafo-
ren voor de permixtio van de kerk, zie hoofdstuk 2. Ook bij Optatus van Mileve functioneert de 
ager als metafoor voor de permixtio van de kerk, zie Optatus, Contra Parmenianum Donatistam  
7,2,5-8.

16.  In mor. verklaart Augustinus zijn voorkeur voor de dorsvloer niet nader. Dat doet hij wel in qu. Mt. 
(datering onbekend volgens het overzicht in AH, al is zijn uitleg van de gelijkenis van het onkruid 
tussen de tarwe kenmerkend voor de periode tot en met ongeveer 396 AD, zie ook verderop in 
hoofdstuk 4 en 5). In qu. Mt. 11,1-5 geeft hij een uitleg van de gelijkenis van de ager, waarbij hij 
schrijft dat hij de mali binnen de kerk liever aanduidt als palea dan als zizania. Hij noemt daarbij 
de volgende reden: palea heeft, in onderscheid van het zizania van de haeretici buiten de kerk, 
dezelfde wortel als frumentum. Hier geeft hij dus een argument waarom er geen discussie mogelijk 
is over de vraag of de area betrekking heeft op de permixtio van de kerk, terwijl deze discussie 
wel mogelijk is wat betreft de ager. Het is goed voorstelbaar dat Augustinus vanuit zijn manichese 
verleden bekend is met een exegese waarin de gelijkenis van de ager niet wordt betrokken op 
de permixtio van de kerk, maar op een zuivere kerk in een onheilige wereld: zo’n exegese past 
immers bij het manichese gedachtegoed. Nog afgezien daarvan is het aannemelijk dat Augustinus 
op de hoogte is van de uitleg die Christus aan de gelijkenis geeft (de akker is de wereld), en dat hij 
zich bewust is van een mogelijke discussie over de interpretatie ervan. Hoe realistisch deze discus-
sie is, zal later weer blijken in de context van de donatistische polemiek. De donatisten betrekken 
de ager immers niet op de permixtio van de kerk, maar op een zuivere kerk in een zondige wereld 
(zie onder, de dorsvloer als de Bijbelse kroongetuige).

17.  Cf. mor. 1,75. Concreet wordt genoemd een vorm van verering van martelaren waarbij men zich te 
buiten gaat aan overmatig eten en drinken, inclusief dronkenschap, bij de graven van de heiligen. 

Koren en kaf boek.indb   167 13-01-20   09:13



168

4 – de AreA Als metAfoor Voor de tIjd Voor AfgAAnd AAn het lAAtste oordeel

afgezworen, maar ondertussen de lasten van de wereld al te graag op zich nemen.18 
Deze grote hoeveelheid kaf in de kerk wordt op de volgende manier gerelativeerd. 
Er wordt zowel gewezen op de grootte van de christelijke kerk (tanta copia popu-
lorum) als op de beperktheid van de manichese aanhang (uestra paucitas).19 Verder 
laat Augustinus de manichese kritiek op de kerk als een boemerang terugkeren naar 
zijn opponenten. Uitdagend schrijft hij dat zij al in verlegenheid worden gebracht 
wanneer zijzelf een manicheeër moeten aanwijzen die al hun voorschriften naleeft. 
Volgens hem is het zelfs moeilijk om in de meest selecte kring van de electi iemand 
te vinden die aan de formele manichese norm voldoet.20 Kortom, wat betreft de per-
mixtio van de kerk hebben de manicheeërs geen reden om zich te verheffen boven 
de katholieke kerk en kwaad te spreken over haar.21

Wanneer Augustinus spreekt over de kerk in haar gemengde gestalte, neemt hij de 
zonden van de kerkleden niet in bescherming. Met nadruk schrijft hij dat de kerk de 
leefwijze van haar slechte kinderen (mali filii) veroordeelt. Hiermee refereert hij aan 
de kerkelijke tucht.22 Bedoeld is geen rigoureuze uitoefening van de tucht om de kerk 

Meer details over deze volkse traditie in het kerkelijke Noord-Afrika zijn te vinden in o.a. ep. 22, 
waarin Augustinus zich vastbesloten toont om tegen deze misstanden op te treden.

18.  Cf. mor. 1,75.
19.  Wanneer Augustinus het manicheïsme aanduidt als uestra paucitas kan hem enige retorische over-

drijving niet worden ontzegd. Bekend is immers dat de volgelingen van Mani ook in Noord-Afrika 
zo talrijk zijn dat keizer Diocletianus door middel van een edict (gericht aan proconsul Julianus 
in Carthago, gedateerd op 31 mei 302) de vervolging van de manicheeërs verordent. Veelzeggend 
is ook de grote inspanning die Augustinus verricht om de manicheeërs te bestrijden. Zie verder 
o.a. Wurst, p. 90-92; V.H. Drecoll, ‘Manichaei’, p. 1133-1137. Wel kan hij met recht van spreken 
zeggen dat de ecclesia catholica aanzienlijk groter is.

20.  Cf. mor. 1,75.
21.  Zie ook mor. 1,80, waar Augustinus opmerkt dat iemand die zich bij de manicheeërs aansluit spoe-

dig teleurgesteld raakt omdat hun hoge heiligheidsclaims niet overeenkomen met de realiteit. Ver-
moedelijk hebben deze woorden betrekking op zijn persoonlijke ervaringen met de manicheeërs 
met wie hij jarenlang heeft omgegaan. De kloof tussen pretentie en praktijk betekent volgens hem 
dat de manicheeërs geen recht van spreken hebben wanneer zij de kerk verwijten maken vanwege 
haar vermeende onheiligheid: Quae tanta impudentia est, perfectionem in catholicis imbecilliori-
bus quaerere, ut inde imperitos auertas, et eam nullo modo apud te his quos auerteris exhibere? 
Een soortgelijke argumentatie komt terug in c. Faust. Opnieuw betwist Augustinus de heiligheids-
claims van de manicheeërs, en betoogt hij dat er ook volgens hun eigen perceptie niet alleen goede 
maar ook slechte mensen in eigen gelederen aanwijsbaar zijn. Hij schrijft dan dat er ook bij de 
manicheeërs twee soorten mensen te vinden zijn: enerzijds mensen die huichelen, en dus slecht 
zijn (manichaei ficti, mali); anderzijds mensen die niet huichelen, en dus oprecht zijn al laten zij 
zich misleiden (non ficti: uani), cf. c. Faust. 5,11. Dat hij hiermee geen verschil bedoelt tussen 
koren en kaf wordt duidelijk uit de aanduiding tevergeefs (uani): hun menselijke oprechtheid is 
vergeefs wat betreft het heil. Volgens de kerkvader is er immers geen koren buiten de dorsvloer 
van de katholieke kerk, zie ook onder (binnen en buiten de dorsvloer). Zie verder c. Faust. 20,23.

22.  Zie inzake de kerkelijke tucht bij Augustinus o.a. H.B. Weijland, Augustinus en de kerkelijke tucht. 
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te zuiveren van alle kaf. Het gaat Augustinus om een medische uitoefening van de 
tucht die is gericht op de bekering van de zondaar.23 Deze kerkelijke tucht verdedigt 
hij in samenhang met het ecclesiologische principe dat de kerk tot de oordeelsdag 
een corpus permixtum blijft. In de context van de metafoor van de dorsvloer schrijft 
hij immers over mensen bij wie de tucht niet tot het gewenste resultaat leidt. Volgens 
Augustinus moeten mensen die kwaadwillig volharden in hun zonden, worden verdra-
gen als onkruid op de akker of beter als kaf op de dorsvloer. Deze verdraagzaamheid 
is tijdelijk van aard, dat wil zeggen totdat Christus komt om de dorsvloer te zuiveren 
van alle kaf. In aanvulling hierop laat Augustinus op een andere wijze merken dat 
de bedoelde tolerantie gepaard gaat met distantie van de zonden van het kaf. Scherp 
veroordeelt hij de manicheeërs die zich blind staren op het kaf in de kerk, en spoort 
hen aan om zich te richten op het koren van voorbeeldige gelovigen:

Waarom gaat u intussen zo tekeer? Waarom laat u zich verblinden door vooringenomenheid? 
Waarom laat u zich verstrikken in een lange verdediging van zo’n dwaling? Zoek de vruch-
ten op de akker, de graankorrels op de dorsvloer. Zij zullen zich gemakkelijk laten vinden, 
en zij zullen zich laten zien aan hen die ernaar zoeken. Waarom ziet u zo op het afval?24

De erkenning van het vele kaf in de kerk laat dus onverlet dat het koren volgens 
Augustinus gemakkelijk te vinden is. In dit verband spreekt hij met retorische vaar-
digheid niet over enkelingen, maar over talloze gelovigen (innumerabiles fideles) in 
de kerk. Hun leefwijze is een uitnodigend voorbeeld, ook voor de manicheeërs met 
hun heiligheidspretenties.25

Jaren later, wanneer Augustinus bisschop van Hippo is geworden, komt de dors-

Een onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatisti-
sche schisma, Kampen 1965; B. Quinot, ‘La disciplina ecclesiastica’ in: BA 30 (1967), p. 808-810; 
V. Grossi, ‘Correction’ in: AthAg (1999), p. 242-244; T.J. van Bavel, ‘Discipline’ in: AthAg (1999), 
p. 273-276; id., ‘Correctio’ in: AL 2 (1996-2002), p. 22-27; id. ‘Correptio, corripere’ in: AL 2, p. 
35-39; W. Hübner, ‘Disciplina’ in: AL 2 (1996-2002), p. 457-463.

23.  Cf. mor. 1,76 Nunc uos illud admoneo, ut aliquando ecclesiae catholicae maledicere desinatis 
uituperando mores hominum quos et ipsa condemnat et quos quotidie tamquam malos filios cor-
rigere studet. sed quicumque illorum bona uoluntate deique auxilio corriguntur, quod amiserant 
peccando, paenitendo recuperant.

24.  Cf. mor. 1,77 Uos interea quid saeuitis, quid excaecamini studio partium? quid tanti erroris longa 
defensione implicamini? fruges in agro, frumenta in area quaerite; apparebunt facile seseque offe-
rent ipsa quaerentibus. quid nimis in purgamenta oculum intenditis?

25.  Cf. mor. 1,77 Deze talloze gelovigen worden gekarakteriseerd met woorden uit de eerste Korinthe-
brief: Zij gebruiken deze wereld niet, en als zij deze wel gebruiken, dan doen zij dat alsof zij haar 
niet gebruiken (1 Kor. 7,31). Met de concrete voorbeelden die in mor. 1,77 worden genoemd, 
attendeert Augustinus erop dat de echte gelovigen te vinden zijn in alle lagen van de bevolking, 
inclusief de rijke en invloedrijke elite.
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vloer terug in zijn anti-manichese meesterwerk c. Faust. (400-404 AD). Behalve 
in de reeds besproken passage over Gideons dorsvloer gebeurt dat in c. Faust. 22. 
Het betreft een lang hoofdstuk waarin de betrouwbaarheid van het Oude Testament 
wordt verdedigd, in weerwoord tegen Faustus de manicheeër.26 In dit verband zoomt 
de kerkvader in op de zonden van koning Salomo. Hij verontschuldigt deze zonden 
niet, maar schrijft dat er in Salomo zowel een opmerkelijke voortreffelijkheid als een 
opmerkelijk bederf waarneembaar zijn. De kerkvader spreekt hier niet over een ge-
lijktijdige aanwezigheid van iets goeds en iets kwaads, maar over twee verschillende 
tijden: eerst een periode waarin het goede, en later een periode waarin het kwade een 
realiteit is.27 Volgens de verklaarder ligt hierin een verwijzing naar de kerk. Hierin 
zijn immers zowel het goede als het kwade aanwezig, met dit verschil dat beide in 
de kerk niet achtereenvolgens maar gelijktijdig aanwezig zijn. Met het goede bedoelt 
hij de goede mensen die worden aangeduid als graan. Met het kwade bedoelt hij 
de slechte mensen die worden aangeduid als kaf. Volgens Augustinus zijn goede en 
slechte mensen in de kerk onderling vermengd, zoals koren en kaf op dezelfde dors-
vloer, en zoals tarwe en onkruid op dezelfde akker.28 De dorsvloer functioneert hier 
op dezelfde wijze als in mor., namelijk als metafoor voor de tijdelijke permixtio van 
de kerk. Toch komt de vergelijking van Salomo met de kerk gekunsteld over. Bij de 
koning ziet Augustinus immers geen gelijktijdigheid van goed en kwaad, terwijl deze 
gelijktijdigheid essentieel is in de gemengde gestalte van de kerk. Augustinus toont 
zich realistisch genoeg om te erkennen dat de allegorische vergelijking vergezocht 
kan lijken. Later maakt hij deze vergelijking niet meer.29

26.  Augustinus vraagt hierbij aandacht voor verschillen in cultuur, tijd en heilsorde tussen de periode 
van het Oude en Nieuwe Testament, cf. c. Faust. 22,23 en 22,77-79. Verder verdedigt hij niet de 
zonden van de bijbelheiligen, maar wel de sancta Scriptura die hierover schrijft, cf. c. Faust. 
22,42; 22,60-65; 22,81.

27.  Omdat Augustinus in het leven van Salomo bonum en malum uitdrukkelijk chronologisch onder-
scheidt, schrijft hij hier niet over Salomo als een ‘tweemens’ waarin goed en kwaad met elkaar in 
strijd zijn. Later zegt hij wel dat een gelovige levenslang verwikkeld is in een strijd tussen goed en 
kwaad (spiritus en caro) als realiteiten die tegelijkertijd in zijn leven aanwezig zijn, zie bijvoor-
beeld zijn preken over de Romeinenbrief (s. 151-159). Zie hierover ook J.B. ten Hove, Zonde en 
genade. Een onderzoek van Augustinus’ genadeleer vanuit zijn sermones over Romeinen 7 en 8 
(doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1994).

28.  Cf. c. Faust. 22,88 Adparet enim in persona huius Salomonis mira et excellentia et mira subuersio. 
quod igitur in illo diuersis temporibus extitit, prius bonum et posterius malum, hoc in ecclesia in 
isto adhuc saeculo simul uno tempore ostenditur. nam bono illius bonos ecclesiae, malo autem 
illius malos ecclesiae significatos puto, tamquam in unitate unius areae, sicut in illo uno homine, 
bonos in granis, malos in palea, ut in unitate unius segetis bonos in tritico, malos in zizaniis.

29.  Cf. c. Faust. 22,88 Si quid hinc sane his, quae de illo scripta sunt, diligentius pertractatis siue mihi siue 
hoc doctioribus atque melioribus aliud probabilius elucere potuerit, nunc tamen non eam rem ita dimi-
simus, ut intentionem nostram in alia properantem tamquam interrupta series contextionis inpediat.
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In dezelfde jaren waarin c. Faust. verschijnt, schrijft de kerkvader zijn brief aan 
Secundinus, een van de manichese hoorders (auditores).30 Opnieuw komt de dors-
vloer ter tafel: 

Het geringe getal van de heiligen die de smalle weg bewandelen, moet men zien in ver-
gelijking met de menigte van zondaren. Dit geringe getal ligt weliswaar verborgen onder 
de veel grotere hoeveelheid kaf, maar het moet nu wel worden verzameld en gedorst op 
de dorsvloer van de katholieke kerk, en dan in het einde gewand en gereinigd. Bij deze 
dorsvloer behoort u zich te voegen als u oprecht gelovig wilt zijn. Maar als u op leugens 
vertrouwt, zult u, zoals geschreven staat, de winden voeden, dat wil zeggen dat u voedsel 
zult zijn voor de onreine geesten.31

De area is evenals eerder een beeld voor de kerk als corpus permixtum. Nieuw is 
dat dorsvloer wordt gecombineerd met de gelijkenis van de brede en de smalle weg 
(Matth. 7,13-14). Augustinus en Secundinus zijn het erover eens dat de weg naar het 
eeuwige leven smal is, en dat deze door slechts weinigen wordt bewandeld. Ook is 
het voor beiden evident dat de manicheeërs een minderheid vormen in vergelijking 
met de wereldwijde kerk. Secundinus heeft immers zelf de manicheeërs vereen-
zelvigd met het kleine getal van de heiligen op de smalle weg. In weerwoord tegen 
Secundinus schrijft Augustinus dat dit kleine getal geen betrekking heeft op ketters 
(haeretici) buiten de kerk (in casu de manicheeërs), maar op christenen binnen de 
kerk. In zijn argumentatie komt de dorsvloer terug. Gezien vanuit deze beeldspraak 
is het verklaarbaar dat er in de kerk niet alleen koren, maar ook kaf is te vinden. 
Evenals in mor. wordt bovendien erkend dat er in de kerk sprake is van een klein 
aantal heiligen (paucitas sanctorum) in vergelijking met een menigte zondaren 
(multitudo peccatorum). Maar dat doet volgens de kerkvader niets af van het gegeven 
dat de dorsvloer de enige plaats is waar het koren wordt bijeengebracht. Met andere 
woorden: om werkelijk te behoren bij de pauci van de smalle weg, is het nodig dat 
Secundinus het manicheïsme verlaat, en zich evenals Augustinus plaatst op de dors-
vloer van de katholieke kerk.

30.  De brief is een antwoord op een eerder schrijven van Secundinus. Beide brieven zijn bewaard 
gebleven. Volgens Augustinus behoort zijn antwoord aan Secundinus bij het beste wat hij adversus 
illam pestem heeft kunnen schrijven, cf. retr. 2,10.

31.  Cf. c. Sec. 26 Sanctorum autem paucitas, quorum angusta uia est, in conparatione ponitur multitu-
dinis peccatorum: quae quidem paucitas in multo maiore numero palearum latet; sed in ipsa area 
catholicae ecclesiae est nunc congreganda et trituranda, in fine autem uentilanda atque purganda. 
ad quam te oportet conferas, si fideliter fidelis esse desideras, ne fidendo falsis, sicut scriptum est. 
uentos pascas, id est, inmundis spiritibus esca fias.
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4.2.3 Deelconclusies
De analyses van bovenstaande teksten maken duidelijk dat de dorsvloer als meta-
foor voor de tijdelijke permixtio van de kerk al volop functioneert in de manichese 
polemiek. Daarbij krijgt de area vooral betekenis in de verdediging tegen de ma-
nichese kritiek op de onheiligheid van de kerk en als weerwoord tegen de manichese 
heiligheidspretenties. In de geanalyseerde passages wordt het metaforische gebruik 
van de dorsvloer als algemeen bekend verondersteld. Dat is verklaarbaar, gezien de 
kerkelijke traditie alsook de agrarische context (zie hoofdstuk 2).32

Al in het vroegste geschrift waarin de dorsvloer verschijnt (mor.) spreekt Au-
gustinus een lichte voorkeur uit voor de area boven de ager, al gebruikt hij beide 
gelijkenissen. Deze voorkeur heeft te maken met het feit dat de dorsvloer moeilijker 
gepareerd kan worden als metafoor voor de tijdelijke gemengde gestalte van de kerk 
dan de metafoor van de akker.

Wat betreft de permixtio van de kerk is het de vraag op welke wijze de dorsvloer 
zich verhoudt tot de ecclesiologische principes van de manicheeërs. Het manicheïs-
me kent immers een interne tweedeling binnen de eigen geloofsgemeenschap. Deze 
tweedeling betreft het onderscheid tussen de selecte kring uitverkorenen (electi) 
en de wijdere kring toehoorders (auditores). Vanuit manichees perspectief zouden 
de electi wel kunnen worden aangeduid als koren, maar zouden de auditores niet 
zonder meer als kaf kunnen worden afgeschreven. De auditores zijn immers nuttig 
en nodig voor het levensonderhoud van de electi. Bovendien kunnen zij opklimmen 
tot de status van de electi. Verder is het moeilijk voorstelbaar dat een auditor zoals 
Secundinus, die met Augustinus in debat gaat, binnen zijn eigen kring nog zonder 
meer als kaf beschouwd zou worden. Nog afgezien daarvan, belemmeren de heilig-
heidspretenties van de manicheeërs de erkenning dat hun eigen geloofsgemeenschap 
een corpus permixtum zou zijn. Zij zien zichzelf immers als de ware christenen die 
zich willen onderscheiden van de kerk. Zij veroordelen de onheiligheid van de kerk 
om zich te presenteren als het betere alternatief. In weerwoord op deze manichese 
kritiek op de kerk betoogt Augustinus dat er behalve koren ook kaf is in de kerk. In 
dit verband gebruikt hij de dorsvloer als vertolking van het ecclesiologische principe 
dat de kerk in haar huidige gestalte een gemengd lichaam is. Hiermee distantieert 
hij zich van de manichese voorstelling van een zuivere kerk midden in een zondige 
wereld. Wel neemt hij in mor. nog de moeite om te beargumenteren dat de leefwijze 

32.  Zie hoofdstuk 2. Overigens wordt de landbouw door de manicheeërs tamelijk negatief gewaar-
deerd. Volgens de manichese theorie worden de lichtdeeltjes die in de schepping opgesloten 
zouden liggen, gehinderd of beschadigd door de werkzaamheden van de landbouwers. Daarom 
houden vooral de electi zich verre van agrarische werkzaamheden, zie o.a. Wurst, AH (2007), p. 
88-89; zie ook bijvoorbeeld mor. 2,62 waar Augustinus de manicheeërs verwijt dat volgens hen 
een woekeraar (fenerator) die armen ruïneert onschuldiger werk zou verrichten dan een agrariër.
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(mores) van de christelijke kerk die van het manicheïsme overtreft. Daarbij laat hij 
niet na om op zijn beurt de vermeende heiligheid van de manicheeërs te bekritiseren. 
Volgens hem kunnen zij moeilijk ontkennen dat hun eigen geloofsgemeenschap, ook 
vanuit hun eigen perspectief, een corpus permixtum is, niet minder dan de ecclesia 
catholica. In dit verband spreekt Augustinus uit eigen ervaring over de aanvankelijke 
bekoring van de manichese heiligheidspretenties en over de teleurstellende praktijk 
bij de manicheeërs.33

Wanneer Augustinus in de manichese polemiek de dorsvloer gebruikt met betrek-
king tot de tijdelijke permixtio van de kerk, neemt hij de zonden van het kaf niet in 
bescherming, integendeel. De tolerantie ten opzichte van het kaf in de kerk wordt 
uitdrukkelijk begrensd door de kerkelijke tucht. Verder functioneert de metafoor van 
de dorsvloer in een kader waarin wordt aangespoord tot een heilige levenswandel. 
Bovendien wordt de tolerantia consequent temporeel begrensd door de verwijzing 
naar de toekomstige scheiding in het laatste oordeel.

4.3 De area als metafoor voor de permixtio van de kerk in de con-
text van de donatistische polemiek

4.3.1 Inleiding
Lang voordat Augustinus in het jaar 388 vanuit Rome terugkeert naar Afrika, heeft 
het donatistische schisma diepe sporen getrokken in de Noord-Afrikaanse kerk.34 
Algauw raakt hij persoonlijk betrokken bij deze kerkelijke kwestie. Evenals in het 
geding met de manicheeërs speelt hier de visie op de heiligheid van de kerk een 
grote rol. Het donatisme is theologisch gezien in veel opzichten andersoortig dan het 
manicheïsme, maar er zijn wel overeenkomsten in de ecclesiologische heiligheids-
pretenties. Zowel het donatisme als het manicheïsme presenteren zich als de ware 
kerk, en beide laten zich voorstaan op hun heiligheid als gemeenschap van ware 

33.  Zie boven, o.a. de verwijzingen naar mor. 1,1-3; mor. 1,80; c. Faust. 5,11; c. Faust. 20,23; retr. 
1,7,1.

34.  Zie inzake het Augustinus en het donatisme o.a. W.H.C. Frend, The Donatist Church. A Movement 
of Protest in Roman North Africa, Oxford 1952 (edition 1971); P. Brown, Augustine of Hippo. A 
Biography, London 1967 (reprint 2000), met name p. 207-239; A. Schindler, ‘Afrika I’ in: TRE 
1 (1977), p. 641-700, met name p. 654-668; Opelt, Die Polemik in der christlichen lateinischen 
Literatur; M.A. Tilley, The Bible in Christian North Africa. The Donatist World, Minneapolis 
1997; B. Kriegbaum, ‘Donatismus’ in: RGG 2 (1999), p. 939-942; S. Lancel, ‘Donatistae 1. Partie 
historique’ in: AL 2 (1996-2002), p. 606-622 en 636-638; J.S. Alexander, ‘Donatistae 2. Theolog-
ical Part’ in: AL 2 (1996-2002), p. 622-638; I. Tholen, Die Donatisten in den Predigten Augustins 
Kommunikationslinien des Bischofs von Hippo met seinen Predigthörern, Berlin 2010; C. Weid-
mann, ‘Maximianistae, Maximianus’ in: AL 3 (2004-2010), p. 1209-1212; P. Bright, ‘Donatist 
Bishops’ in: AthAg (1999), p. 281-284; R.A. Markus, ‘Donatus, Donatism’ in: AthAg (1999), p. 
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christenen. In de praktijk betekent dit dat zowel manicheeërs als donatisten uiterst 
negatief oordelen over de ecclesia catholica vanwege haar vermeende onheiligheid.35

Het donatistische schisma ontstaat in 311 AD. In dit jaar wordt Caecilianus in 
Carthago verkozen als opvolger van Mensurius, maar zijn verkiezing wordt betwist 
en in zijn plaats wordt Maiorinus voorgedragen. De latere donatisten verklaren de 
wijding van Caecilianus ongeldig, vooral omdat een van de aanwezige bisschoppen, 
Felix van Apthugni, wordt beschuldigd van verraad (traditio). De aanklacht van tradi-
tio betreft het overleveren van kerkelijke geschriften en/of goederen aan de Romeinse 
overheid ten tijde van de vervolging door keizer Diocletianus.36 Deze beschuldiging 
van traditio, en daarmee de verontreiniging van de kerk vanwege de traditores, is een 
onophoudelijk refrein in de donatistische beschuldigingen tegen de katholieke kerk.

Van cruciaal belang in alles wat Augustinus in het donatistische geding aanvoert 
voor de verdediging van de kerk, is zijn visie dat de kerk in de tegenwoordige tijd 
nog niet bestaat uit enkel heiligen. Evenals in zijn polemiek met de manicheeërs 
betoogt hij tegen de donatisten dat de kerk vooralsnog een corpus permixtum is 
waarin goede en slechte christenen zijn vermengd. Naar eigen inzicht is hij hierin 
niet revolutionair, maar situeert hij zich in de lijn van de Heilige Schrift en de kerke-

284-287; M.A. Tilley, ‘Anti-Donatist Works’ in: AthAg (1999), p. 34-39; P. Bright, ‘Das Donatis-
tische Schisma bis 390 n. Chr.’ in: AH (2007), p. 98-104; id., ‘Augustin im Donatistischen Streit’ 
in: AH (2007), p. 171-178; id., ‘Antidonatistische Werke’ in: AH (2007), p. 316-322; A. Hogrefe, 
Umstrittene Vergangenheid. Historische Argumente in der Auseinandersetzung Augustins mit den 
Donatisten, Berlin-New York 2009; M.A. Tilley, ’Redefining Donatism: Moving Forward‘ in: 
AugStud 42,1 (2011), p. 21-32; B.D. Shaw, Sacred Violence. African Christians and Sectarian 
Hatred in the Age of Augustine, Cambridge 2011 (zie ook de uitvoerige bespreking door B. van 
Egmond in: Aug(L) 63 (2013), p. 311-324); A. Dupont, M.A. Gaumer en M. Lamberigts (ed.), The 
Uniquely African Controversy. Studies on Donatist Christianity, Leuven-Paris 2015.

35.  Evenals de manicheeërs beschouwen de donatisten zichzelf als de ware christenen. Zij duiden 
hun eigen kerk aan als ecclesia una, sancta et uera catholica, zie o.a. Alexander, AL, p. 624-626. 
Alexander citeert in dit verband uit een bewaard gebleven martelaarsacte van de donatisten, Pass. 
Saturn. Dat. 23. Zie ook bijvoorbeeld agon. 31 waar Augustinus over de donatisten schrijft: … sed 
postea (dat wil zeggen na het ontstaan van het donatistische schisma) totam ecclesiam perisse et 
in sola Donati parte reliquias eius remansisse contendunt. Uiteindelijk wordt het pleit tussen beide 
partijen definitief beslecht tijdens de Collatio Carthaginiensis in juni 411, waar formeel wordt 
bevestigd dat de aanduiding ecclesia catholica van toepassing is op de katholieke kerk, en dat de 
donatistische kerk een Noord-Afrikaanse afscheiding hiervan is. Zie o.a. de bewaard gebleven 
notulen van de Carthaagse rechtszittingen; zie verder o.a. Alexander, AL, p. 622-636; Bright, AH, 
p. 102-104 en 176-178. 

36.  Overigens wordt Felix in februari 315 vrijgesproken van de beschuldiging van traditio. Op grond 
van het bewijsmateriaal wordt niet alleen geconcludeerd dat Felix onschuldig is, maar ook dat 
enkele donatistische bisschoppen zelf schuldig zijn inzake het overleveren van kerkelijke geschrif-
ten. De zaak is dan al zo geëscaleerd, dat de breuk niet meer wordt hersteld; zie o.a. Bright, AH, 
p. 99-101.
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lijke traditie.37 Evenmin is hij de eerste die de donatistische pretenties van een kerk 
zonder vlek of rimpel (sine macula aut ruga, cf. Ef. 5,27) betwist, en betoogt dat de 
kerk in de tegenwoordige bedeling een gemengd lichaam is. Eerder heeft Optatus 
van Mileve al zeven boeken Contra Parmenianum Donatistam geschreven. Een 
belangrijk schriftbewijs voor Optatus is de gelijkenis van de akker (ager) met tarwe 
(triticum) en onkruid (zizania). 38 Deze metafoor is eerder door Cyprianus in stelling 
gebracht in zijn strijd tegen de schismatieke novatianen. Cyprianus gebruikt de akker 
in combinatie met de dorsvloer, maar bij Optatus is de dorsvloer niet traceerbaar als 
metafoor voor de permixtio van de kerk.39 Later zal Augustinus deze beeldspraak 
opnieuw ontdekken. Bij hem zal zij zelfs uitgroeien tot zijn Bijbelse kroongetuige 
in de donatistische polemiek.40

37.  Zie hoofdstuk 2.
38.  Cf. Optatus Mileuitanus, Contra Parmenianum Donatistam 7,2,4-8. Hierin o.a. … 5. Et in uno 

agro nascuntur diuersa semina, sicut in ecclesia non est similis turba animarum. ager suscipit 
semina bona uel mala, est diuersitas seminum, sed creator unus omnium est animarum, unus do-
minus agri. 6. ideo uos adductos recipere in unitate consensimus quia nobis non licet uel separare 
uel repellere, quamuis peccatores in uno agro nobis cum natos una pluuia, hoc est uno baptismate 
nutritos, quomodo non licuit apostolis de tritico zizania separare quia separatio sine exterminio 
fieri non potest, ne dum euellitur quod opus non est conculcetur quod opus est. pariter iussit 
Christus in agro suo per totum orbem terrarum in quo est una ecclesia, et sua semina crescere 
et aliena. 7. post crementa communia uenturus est iudicii dies, qui messis est animarum. sede-
bit iudex filius Dei qui agnoscit quid est suum et quid alienum. illius erit eligere quid condat in 
horreo et quid tradat incendio, quos ad interminata tormenta destinet et quibus promissa praemia 
repraesentet. agnoscamus nos omnes homines esse. nemo sibi usurpet diuini iudicii potestatem 
… 8… nefas est enim ut episcopi faciamus quod apostoli non fecerunt qui permissi non sunt uel 
semina separare uel de tritico zizania euellere. Zie ook bijvoorbeeld Bright, AH, p. 103 en 321. 
Deze cruciale elementen blijven in beeld wanneer Alexander in zijn artikel over het donatisme in 
AL ingaat op de geschriften van Optatus tegen Parmenianus, cf. Alexander, AL, p. 626-629. Wel 
vraagt Alexander aandacht voor Tyconius. Genoemde donatist is in eigen kring niet onomstreden, 
onder andere vanwege zijn ecclesiologie die niet spoort met de donatistische heiligheidspretenties. 
Volgens Tyconius is de kerk in haar aardse gestalte een corpus permixtum waarin zowel goede 
als slechte mensen te vinden zijn. Al is het de vraag of hij met deze slechte christenen uitsluitend 
‘verborgen’ zondaars of ook openlijke zondaars bedoelt, opmerkelijk is de overeenkomst van deze 
donatist met de ecclesiologische visie van Augustinus, zie Alexander, AL, p. 629-31. Bright merkt 
in dit verband op dat Augustinus veel van Tyconius’ inzichten overneemt, en deze gebruikt in de 
theologische weerlegging van de donatistische leer; zie Bright, AH, p. 174; zie ook p. 102-103. 
Veelzeggend is dat Augustinus het opneemt voor Tyconius die door Parmenianus van Carthago is 
bekritiseerd, en waarschijnlijk zelfs door een donatistisch concilie is veroordeeld, cf. c. ep. Parm. 
1,1 Et Parmenianus quidem primo eum per epistulam uelut corrigendum putauit; postea uero etiam 
concilio eorum perhibent esse damnatum; zie ook c. ep. Parm. 2,40-42; 3,17; 3,29. Overigens is in 
Tyconius’ bewaard gebleven Expositio Apocalypseos en Liber regularum wel de ager, maar niet 
de area aanwijsbaar als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk.

39.  Zie hoofdstuk 2 wat betreft de dorsvloer bij Cyprianus.
40.  Zie onder (de area als de Bijbelse kroongetuige).
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De eerste keer dat Augustinus zich in zijn geschriften uitlaat over het donatisme, 
is in uera rel. (390 AD). Hij leeft dan nog teruggetrokken in een ascetische gemeen-
schap in zijn geboorteplaats Thagaste, en draagt nog geen kerkelijke verantwoorde-
lijkheid. In het genoemde geschrift betoogt hij dat de ware godsdienst (uera religio) 
de christelijke (christiana religio) is. Hij onderscheidt de ware godsdienst van het 
heidense polytheïsme en van ketterijen (haereses) zoals het manicheïsme en andere 
gnostische stromingen en bijvoorbeeld het arianisme. In dit verband komt ook het 
donatisme ter sprake.41 Bewust kiest Augustinus ervoor om de donatisten niet onder 
de haeretici te rekenen, omdat er met hen geen wezenlijk verschil is in de leer (doc-
trina) en in de sacramenten (sacramenta). Het enige wat hen onderscheidt van de 
ware godsdienst is de kerkelijke breuk die zij hebben veroorzaakt.42 In dit verband 
komt Augustinus niet met de ager maar met de area als metafoor voor de kerk.43 Hij 
verwijt de donatisten dat zij zich door een windvlaag van hoogmoed hebben laten 
wegblazen toen zij zich hebben afgescheiden. Tevens betoogt hij dat de kerk in haar 
huidige gestalte een gemengd lichaam is, zoals een dorsvloer waar tot de tijd van 
het wannen zowel koren als kaf te vinden zijn.44 In het vervolg van deze studie komt 
de betreffende passage in uera rel. terug. Vooralsnog volstaat de constatering dat 
Augustinus al in het jaar 390 ingaat op de donatistische kwestie en daarbij meteen 
gebruikmaakt van de gelijkenis van de area. 

In het voorliggende deel van dit hoofdstuk wordt in kaart gebracht hoe deze me-
tafoor in de donatistische controverse functioneert als metafoor voor de permixtio 
van de kerk in de tijd voorafgaand aan het laatste oordeel. Vanwege de veelheid 
van gegevens die hierover in het oeuvre van de kerkvader te vinden zijn, gebeurt 
dat door middel van een onderverdeling in subthema’s, waarbij per onderdeel de 
beschikbare data in chronologische volgorde worden besproken. Eerst wordt on-
derzocht hoe de area functioneert in de verdediging tegen donatistische beschuldi-

41.  Augustinus duidt de donatisten hier aan als schismatici en als qui schismata fecerunt, cf. uera rel. 
9-12. De naam van Donatus verschijnt voor het eerst in util. cred. 17, het eerste geschrift na zijn 
wijding als presbyter, cf. retr. 1,14; de aanduiding donatista, is voor het eerst te vinden in agon. 
31.

42.  Cf. uera rel. 8-9. Later zal Augustinus de donatisten wel aanduiden als ketters, zie onder.
43.  In mor. 1,76 heeft Augustinus al een lichte voorkeur voor area boven de ager uitgesproken als me-

tafoor voor de kerk in haar huidige gestalte, zie boven. Deze voorkeur wordt bevestigd in uera rel. 
wanneer hij niet de ager maar de area inzet inzake het gemengde karakter van de kerk. Ondanks 
deze vroege voorkeur voor de dorsvloer zal Augustinus in het vervolg van de donatistische strijd 
ook vaak gebruik zal maken van de akker.

44.  Cf. uera rel. 9-10. In uera rel. 9 Nam de his, qui schismata fecerunt, alia quaestio est. posset enim 
eos area dominica usque ad tempus ultimae uentilationis uelut paleas sustinere, nisi uento super-
biae nimia leuitate cessissent et sese a nobis ultro separassent. In uera rel. 10 Carnales autem suos, 
id est uiuentes aut sentientes carnaliter tamquam paleas tolerat, quibus in area frumenta tutiora 
sunt, donec talibus tegminibus exuantur…
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gingen, en daarna hoe dat gebeurt in de aanval tegen de donatistische heiligheids- 
pretenties.

4.3.2 De area in de verdediging tegen donatistische beschuldigingen

4.3.2.1 Inleidend
In weerwoord tegen de manichese kritiek op de kerk probeert Augustinus aanvan-
kelijk nog te bewijzen dat de moraal van de katholieke kerk die van de manicheeërs 
overtreft, maar in debat met de donatisten maakt hij geen gebruik van deze tactiek. 
Nergens probeert hij te bewijzen dat zijn eigen kerkgangers heiliger zouden leven 
dan de donatisten. Evenmin betwist hij dat de donatisten een zeker recht van spre-
ken hebben wanneer zij kritiek uiten op de kerk. In plaats daarvan zoekt hij zijn 
kracht voluit in de verdediging van het ecclesiologische principe dat de kerk een 
corpus permixtum is. Het gemengde karakter van de kerk impliceert per definitie 
dat er niet alleen goede maar ook slechte christenen te vinden zijn. De vergelijking 
met de dorsvloer dient dus om zich immuun te maken voor de donatistische kritiek 
op de kerk. Zo kan hij in agon. enigszins uitdagend schrijven dat de kerk zich niets 
aantrekt van hen die haar aanklagen vanwege het kaf dat bij haar hoort. 45 Daarmee 
is niet gezegd dat de kerkvader zich werkelijk weinig van de kritiek aantrekt. Hij laat 
deze aanklachten immers niet voor wat ze zijn, maar besteedt veel tijd en energie 
aan de verdediging. De verdediging spitst zich toe op twee donatistische beschuldi-
gingen, namelijk dat de kerk schuldig zou zijn aan persecutio (het vervolgen van de 
donatisten) en traditio (het overleveren van kerkelijke geschriften en/of goederen 
aan de overheid ten tijde van de vervolging). De eerste aanklacht betreft vooral de 
tijd waarin Augustinus zelf leeft en werkt, de tweede is vooral historisch van aard. 
Incidenteel speelt men ook op de man, waardoor de kerkvader zich geconfronteerd 
ziet met persoonlijke beschuldigingen. Over de discussies met de donatisten over 
de genoemde beschuldigingen is in de literatuur uitvoerig gepubliceerd.46 Toch is 
er nog niet of nauwelijks aandacht besteed aan de wijze waarop Augustinus daarbij 
gebruikmaakt van de dorsvloer. Dat valt des te meer op, gezien de grote betekenis 
die deze metafoor bij hem heeft om het niveau van de wederzijdse beschuldigingen 
te overstijgen, en de discussie te concentreren op het theologische debat over de 
Bijbelse ecclesiologie.47

45.  Cf. agon. 13 Criminatores palearum suarum non curat, quia tempus messis et tempus arearum et 
tempus horreorum caute diligenterque distinguit.

46.  Zie de literatuurverwijzingen per paragraaf, in aanvulling op de al vermelde literatuur over de 
donatistische polemiek.

47.  Illustratief is het recente onderzoek van Shaw, waarin hij als historicus de historische gebeurtenis-
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4.3.2.2 De area in de verdediging tegen de beschuldiging van persecutio (vervol-
ging)

4.3.2.2.1 Niet-homiletische en homiletische werken48

Gezien de historie van het donatistische schisma zou Augustinus zich in eerste 
instantie kunnen richten op de donatistische beschuldigingen van traditio. Hiermee 
staat of valt immers de formele bestaansgrond van de donatistische kerk.49 Toch laat 
Augustinus deze aanklacht aanvankelijk voor wat zij is. Wel reageert hij al in het 
begin van zijn presbyteriaat op de verontwaardiging van de donatisten over de harde 
hand waarmee de overheid tegen hen optreedt, dus de persecutio. De donatisten zien 
zichzelf als slachtoffer van de staat die de katholieke kerk beschermt. Dat betekent dat 
de kwestie van de persecutio in de praktijk actueler is dan de historische kwestie van 
de traditio. Daarbij komt dat Augustinus aanvankelijk afwijzend staat ten opzichte 
van het gebruik van godsdienstige dwang. Dat maakt hem extra gevoelig voor deze 

sen onderzoekt. Ondanks de interessante informatie die zijn omvangrijke studie oplevert, gaat hij 
nergens in op de rol die de dorsvloer speelt in de theologische discussie, terwijl de visie op de kerk 
volgens zowel de katholieken als de donatisten behoort bij de kern van de zaak in de polemiek.

48.  Er zijn wel enkele preken waarin de thematiek van de persecutio van de donatisten resoneert (o.a. 
s. 112; s. 302; s. 357), maar hierin zijn geen passages aanwijsbaar waarin Augustinus de betref-
fende donatistische beschuldigingen pareert met de metafoor van de area. Daarom worden de 
homiletische werken hier niet afzonderlijk gethematiseerd.

49.  Dat er behalve godsdienstige ook sociale, geografische, politieke en andere factoren een rol heb-
ben gespeeld in het donatistische schisma, is bijvoorbeeld betoogd door Frend, zie Frend, The 
Donatist Church. Overigens toont Brown zich kritisch over Frend. Volgens hem doet Frend geen 
recht aan het godsdienstige conflict wanneer hij het interpreteert als expressie van sociale en et-
nische verschillen, zie Brown, Augustine of Hippo, p. 212. Schindler geeft een beknopt overzicht 
van de verschillende interpretaties van het donatistische conflict, zie Schindler, TRE, p. 667-668. 
Volgens Schindler ligt de kern van het conflict in de verbinding van kerk en staat, waarbij de do-
natistische kerk representant zou zijn van het Afrikaanse streven naar autonomie en de ecclesia 
catholica van de staatskerk. Maar in zijn recente studie laat Shaw zien dat zowel de katholieke als 
de donatistische kerk voortdurend hebben geprobeerd invloed uit te oefenen op de Romeinse over-
heid, al was de katholieke kerk hierin succesvoller dan de donatistische. Men kan daarom moeilijk 
volhouden dat het essentiële verschil zou liggen in de visie op de verhouding tussen kerk en staat, 
zie bijvoorbeeld Shaw, Sacred Violence, p. 161 en 490-543. Shaw wil in zijn studie recht doen aan 
het perspectief van zowel de katholieke als de donatistische kerk. Als historicus concentreert hij 
zich nadrukkelijk op historische en niet op theologische gegevens, zie bijvoorbeeld Shaw, p. 2-3. 
Terecht vraagt Alexander in zijn artikel in AL ook uitdrukkelijk aandacht voor de expliciet theolo-
gische factoren. Hij signaleert het gevaar dat men zo gefocust is op allerlei min of meer verborgen 
niet-theologische motieven dat men voorbijziet aan de issues die door beide partijen eensluidend 
als doorslaggevend worden benoemd. Alexander merkt in dit verband op dat de leidinggevende 
woordvoerders van beide groeperingen eenstemmig de hoogste prioriteit geven aan theologische 
issues, zie Alexander, AL, p. 623.
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kritiek.50 Voor de donatisten is de vervolging door de kerk een bewijs van de afval 
van de kerk, dus een gemakkelijke bevestiging van het eigen gelijk. Bovendien grijpen 
zij de persecutio aan om zich als eigentijdse martelaren te presenteren. Daarmee 
willen zij zich bewijzen als de ware erfgenamen van Cyprianus, de onbetwistbare 
kerkelijke autoriteit voor donatisten en katholieken.51

De eerste tekst waarin Augustinus de area ter sprake brengt in relatie tot de per-
secutio, is een vroege brief (ep. 23, 392 AD). De pas aangetreden presbyter spreekt 
zijn verontrusting uit over de doorwerking van het donatistische schisma in huizen 
en huwelijken. Ook verwoordt hij zijn hoop op verzoening.52 Voorwaarde hiervoor 
is dat beide partijen zich distantiëren van hun gebruikelijke beschuldigingen. De be-
schuldigingen betreffen het optreden van Macarius (tempora Macariana) op het conto 
van de katholieken, en de gewelddadigheden van circumcelliones op de rekening 
van de donatisten.53 Beiden beschuldigingen hebben betrekking op de persecutio.54

50.  Zie inzake de visie van Augustinus op persecutio en het gebruik van dwang in godsdienstige aan-
gelegenheden o.a. Frend, The Donatist Church; P.R.L. Brown, ‘St. Augustine’s Attitude to Reli-
gious Coercion’ in: JRS 54 (1964), p. 107-116; J.R. Bowlin, ‘Augustine on Justifying Coercion’ in: 
ASChrE 17 (1997), p. 49-70; T.J. Weissenberg, Die Friendenslehre des Augustinus. Theologische 
Grundlagen und ethische Entfaltung, Stuttgart 2005, vooral p. 462-525; A. Hogrefe, Umstrittene 
Vergangenheit. Historische Argumente in der Auseinandersetzung Augustins mit den Donatisten, 
Berlin-New York 2009; M.A. Gaumer en A. Dupont, ‘Coerción religiosa patrocinada por el Es-
tado: su contexto en Norteáfrica donastista y el cambio de la actitud de Agustín hacia aquélla’ 
in: Augustinus 54 (2009), p. 345-371 (vertaling door E. Eguiarte van het artikel ‘Understanding 
Augustine’s Changing Justification for State-Sponsored Religious Coercion and its Context within 
Donatist North Africa’, zie https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/220345/1); C. Horn, 
‘Augustinus über politische Ethik und legitime Staatsgewalt‘ in: C. Mayer und G. Förster (Hrsg.), 
Augustinus – Recht und Gewalt. Beiträge des V. Würzburger Augustinus-Studientages am 15./16. 
Juni 2007, Würzburg 2010, p. 49-72; Shaw, Sacred Violence, met name p. 159-194, 490-543, 
630-720 en 771-839; P.J.J. van Geest en V. Hunink, Met zachte hand. Augustinus over dwang in 
kerk en maatschappij [epistula 185], Budel 2012; P.J.J. van Geest, ‘Quid dicam de vindicando vel 
non vindicando? (Ps. 95,3). Augustine’s Legitimation of Coercion in the Light of His Roles of 
Mediator, Judge, Teacher and Mystagogue’ in: A.C. Geljon and Riemer Roukema (eds.), Violence 
in Ancient Christianity. Victims and Perpetrators, Leiden-Boston 2014, p. 151-184; id., ‘Timor 
est servus caritatis (s. 156,13-14): Augustine’s Vision on Coercion in the Process of Returning 
Heretics tot he Catholic Church and his Underlying Principles’ in: A. Dupont, M.A. Gaumer and 
M. Lamberigts (eds.), The Uniquely African Controversy. Studies on Donatist Christianity, Leu-
ven-Parijs-Bristol 2015, p. 289-309; M.A. Gaumer, Augustine’s Cyprian. Authority in Roman Afri-
ca, Leiden-Boston 2016. 

51.  Zie o.a. Alexander, AL, p. 622-625; Bright, AH, p. 100. Cyprianus is 14 september 258 AD als 
martelaar onthoofd in de buurt van Carthago, zie o.a. A. Altaner en A. Stuiber, Patrologie. Leben, 
Schriften und Lehre der Kirchenväter, Freiburg-Basel-Wien 1978, p. 172-181.

52.  Cf. ep. 23,5.
53.  Zie onder inzake de circumcelliones (de area in de aanval inzake de persecutio).
54.  Cf. ep. 23,6 Tollamus de medio inania obiecta, quae a partibus inperitis iactari contra inuicem 

solent, nec tu obicias tempora Macariana nec ego saeuitiam circumcellionum.
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De donatistische aanklachten inzake de tempora Macariana betreffen het optre-
den van twee regeringsfunctionarissen, Macarius en Paulus. In opdracht van keizer 
Constans proberen zij in de periode tussen 343 en 345/48 AD de kerkelijke eenheid 
in Noord-Afrika te herstellen.55 Aanvankelijk is er geen sprake van het gebruik van 
dwang of geweld, maar wanneer Donatus zich openlijk tegen Macarius en Paulus 
keert, escaleert de zaak in korte tijd.56 In Bagai roept de plaatselijke donatistische 
bisschop57 de hulp in van gewapende rebellen, de circumcelliones. In reactie hierop 
schakelen Macarius en Paulus het keizerlijke leger in. Daarbij vallen er diverse 
slachtoffers in de stad, waaronder de genoemde bisschop. Een ander voorval betreft 
een officiële afvaardiging van een donatistisch concilie die een ontmoeting wenst met 
Macarius. De afgevaardigden worden gearresteerd, gegeseld en gevangengezet. Een 
van hen, Marculus, wordt na enkele dagen zelfs in een ravijn geworpen. Een derde 
voorbeeld van geweld ten tijde van Macarius is bekend uit Carthago. Daar worden 
in augustus 347 AD nieuwe keizerlijke eenheidswetten gepubliceerd. Volgens deze 
wetten komen de kerkelijke goederen van de donatisten toe aan de katholieken, 
worden protesterende bisschoppen verbannen, en wordt overdoop verboden.58 Twee 
donatisten, Maximianus en Isaac, maken zich schuldig aan het verscheuren van de 
publieke aankondigingen. Zij worden geëxecuteerd, in de donatistische perceptie 
als martelaar.59 

Wanneer Augustinus ep. 23 schrijft, zijn de tempora Macariana al enkele decennia 
verleden tijd. De verbannen bisschoppen hebben onder keizer Julianus (regeerperiode: 
361-363 AD) gelegenheid gekregen om terug te keren in Noord-Afrika. Sindsdien 
genieten de donatisten min of meer de vrijheid om zelfstandig kerk te zijn naast de 

55.  Zie inzake de tempora Macariana o.a. Schindler, TRE, p. 658-660; Lancel, AL, p. 613-615; Bright, 
AH, p. 98-104, met name p. 101; Hogrefe, Umstrittene Vergangenheit, p. 262-269, Shaw, Sacred 
Violence, met name p. 159-194; 490-543 en 825-827.

56.  In het jaar 346 doet Donatus nog een beroep op keizer Constans om diens medewerking inzake 
het bevorderen van kerkelijke eenheid ten gunste van het donatisme. Daarbij vraagt hij om erken-
ning als de wettige bisschop van Carthago. Maar wanneer de keizer in reactie hierop Macarius en 
Paulus naar Noord-Afrika stuurt, neemt Donatus afstand van inmenging van de staat in kerkelijke 
aangelegenheden: Quid est imperatori cum ecclesia? Zie o.a. Schindler, TRE, p. 658. 

57.  De betreffende bisschop draagt dezelfde naam als de leidsman van de donatistische kerk (Dona-
tus), maar hij is letterlijk een alter Donatus, zie o.a. Lancel, AL, p. 613.

58.  Reeds na de vrijspraak van Caecilianus door keizer Constantijn (10 november 316 AD) was bij 
keizerlijke wetgeving bepaald dat alle kerkelijke goederen die in handen waren van de donatisten 
aan de katholieken toe zouden komen, en dat protest door kerkelijke leiders bestraft zou worden 
met verbanning, maar deze strenge wetgeving werd naderhand door de keizer verlicht, zie o.a. 
Lancel, AL, p. 611-612. 

59.  Zie o.a. Schindler, TRE, p. 658-659; Lancel, AL, p. 613-614; Hogrefe, Umstrittene Vergangenheit, 
p. 262-268. 
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katholieke kerk.60 Toch ligt het optreden van Macarius blijkens deze brief nog vers 
in het geheugen.61 In ep. 23 doet de kerkvader geen poging om de donatistische aan-
klacht inzake persecutio te ontkennen of af te zwakken. Evenmin verdedigt hij het 
optreden van Macarius. In plaats daarvan distantieert hij zich ervan, en schrijft hij dat 
hij er feitelijk niets mee te maken heeft.62 Bovendien suggereert hij dat Macarius en 
zijn mannen vanwege hun gewelddadige optreden vereenzelvigd moeten worden met 
het kaf. Hij schrijft immers dat de dorsvloer van Christus nog niet is gewand, en dat 
het daarom is uitgesloten dat deze nu al zonder kaf zou zijn.63 In dit verband gebruikt 
hij de metafoor van de area dus om de beschuldiging van persecutio maximaal te 
honoreren, maar deze tegelijkertijd te ontkrachten als argument voor het gelijk van 
de donatistische afscheiding.

De beschuldigingen met betrekking tot Macarius worden op soortgelijke wijze 
gepareerd in ps. c. Don. (393 AD). Augustinus benoemt opnieuw de donatistische 
verontwaardiging over Macarius.64 Evenmin als in ep. 23 neemt hij Macarius in be-
scherming. Wel is hij voorzichtiger in zijn oordeel. Hij schrijft niet zonder meer dat 
Macarius te ver is gegaan, maar dat hij dat mogelijk heeft gedaan. Verder maakt hij 
enkele positieve opmerkingen over Macarius, bijvoorbeeld dat hij zich heeft inge-

60.  Zie o.a. Lancel, AL, p. 615-619; Schindler, TRE, p. 659-660; Bright, AH, p. 102-104. Lancel 
laat zien dat de wetgeving zich ten tijde van keizer Theodosius (373-395 AD) wel steeds meer 
ontwikkelt ten gunste van de ecclesia catholica, maar dat de negatieve gevolgen hiervan voor het 
donatisme beperkt blijven zolang zij als schismatici in plaats van als haeretici worden aangeduid. 
Deze voorstelling van zaken wordt bevestigd door Augustinus wanneer hij inzake de persecutio 
(in casu het optreden van Macarius) schrijft dat deze verleden tijd is, terwijl de gewelddadigheden 
van de donatistische circumcelliones nog volop realiteit zijn, cf. ps. c. Don. 144-145 Clamatis uos 
de Machario et nos de circumcellione. Illud nostrum iam transactum, uestri non cessant usque 
hodie. Pas wanneer de donatisten expliciet onder de haeretici worden geschaard (in de eenheids-
wetten van keizer Honorius d.d. 12 februari 405), worden zij weer geconfronteerd met een hardere 
handhaving van de anti-donatistische wetgeving. Zie o.a. Lancel, AL, p. 616-619.

61.  Het is illustratief dat de donatistische bisschop Petilianus de ecclesia catholica aanduidt als pars 
Macari, cf. c. litt. Pet. 2,92 en 2,94. 

62.  Cf. ep. 23,6 Si hoc ad te non pertinet, nec illud ad me. Nog afgezien van morele bezwaren die Au-
gustinus dan nog heeft tegen het gebruik van dwang in godsdienstige aangelegenheden, verwacht 
hij er vermoedelijk weinig resultaat van in de praktijk. Later ervaart Augustinus dat dwang wel 
degelijk effectief kan zijn om de donatisten terug te brengen naar de ecclesia catholica, zie onder. 
Maar in ep. 23 wil hij de lezers nog ervan overtuigen dat hij het uitsluitend verwacht van de in-
trinsieke overtuigingskracht van de waarheid zelf en niet van overheidsdwang, cf. ep. 23,7 Neque 
id agam, cum miles praesens est, ne quis uestrum arbitretur tumultuosius me agere uoluisse, quam 
ratio pacis desiderat, sed post abscessum militis, ut omnes, qui nos audiunt, intellegant non hoc 
esse propositi mei, ut inuiti homines ad cuiusquam communionem cogantur, sed ut quietissime 
quaerentibus ueritas innotescat. cessabit a nostris partibus terror temporalium potestatum; cesset 
etiam a uestris partibus terror congregatorum circumcellionum. 

63.  Cf. ep. 23,6 Area dominica nondum uentilata est; sine paleis esse non potest.
64.  Cf. ps. c. Don. 144 Clamatis uos de Machario et nos de circumcellione. 
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spannen voor de kerkelijke eenheid en dat hij daarbij uitvoering gaf aan de officiële 
keizerlijke wet. Verder stelt hij dat de praktijken van de donatistische rebellen erger 
zijn.65 Bovendien betoogt hij dat eventuele wandaden van Macarius niet heel de 
kerk aangerekend kunnen worden.66 Alle steekhoudende aanklachten tegen Ma-
carius en zijn mannen bewijzen hoogstens dat er in de kerk behalve koren ook kaf 
aanwijsbaar is. Al verdient dergelijk kaf geen aanbeveling, het is een onontkoom-
bare realiteit op de dorsvloer van de kerk, en dus geen legitiem argument voor  
afscheiding.67

Wanneer Augustinus de dorsvloer opnieuw inzet met betrekking tot de persecutio, 
is hij al enige tijd bisschop van Hippo. Hij reageert in c. litt. Pet. (400-403 AD) op 
zijn donatistische collega Petilianus die beweert dat de kerk vervolger (persecutor) 
of zelfs beul (carnifex) zou zijn van de gehoorzame gelovigen, in casu de donatisten 
volgens hun eigen voorstelling. Evenals eerder erkent de kerkvader dat de dona-
tisten mogelijk onrecht is aangedaan. Hij herhaalt dat dergelijk wangedrag moet 
worden toegeschreven aan het kaf, niet aan het koren.68 Nieuw is dat het gebruik 
van geweld tegen de donatisten niet meer als vanzelfsprekend wordt gerelateerd 
aan het kaf. Expliciet noemt de kerkvader de mogelijkheid dat de overheidsmaat-
regelen tegen de donatisten terecht (iuste) zijn geweest. Voor het eerst communi-
ceert hij dus dat enige vorm van persecutio door de staat principieel verdedigbaar  
is.69 In samenhang hiermee worden de donatistische aanklachten in c. litt. Pet. ver-

65.  Cf. ps. c. Don. 151 Modum si excessit Macharius conscriptum in christiana lege, uel legem regis 
ferebat cum pugnaret pro unitate. non dico istum nil peccasse sed uestros peiores esse. Hier wordt 
de christiana lex dus principieel onderscheiden van de lex regis. Zie ook ps. c. Don. 188.

66.  Cf. ps. c. Don. 164 Nolite nobis iam, fratres, tempus Macharii imputare. si crudeles erant illi, et 
nobis displicent ualde; si autem falsa de illis dicunt, deus potest iudicare.

67.  Cf. ps. c. Don. 146 Habet paleas area nostra: uos hoc solum uultis esse. uos enim non uultis pacem. 
Overigens komt in de onmiddellijke context behalve de beschuldiging van persecutio ook die van 
traditio uitvoerig ter sprake, cf. o.a. ps. c. Don. 143 Obicitis traditionem: respondemus uos fecisse. 
In de voorafgaande versregels is Augustinus al uitvoerig ingegaan op het ontstaan van het donatis-
tische schisma en daarmee de kwestie van de traditio, cf. ps. c. Don. 34-144.

68.  Cf. c. litt. Pet. 1,20 Quodsi de persecutionibus agis, cito respondeo, si aliquid inique passi estis, 
non pertinere ad eos qui talia quamuis improbe facientes pro pace tamen unitatis laudabiliter tole-
rant. quapropter non habes quod obicias frumentis dominicis paleam suam usque ad uentilationem 
ultimam sustinentibus, a quibus tu numquam recessisses, nisi leuior palea uento temptationis et 
ante aduentum uentilatoris auolasses. Overigens is de beschuldiging van traditio al benoemd in 
de voorgaande paragrafen, c. litt. Pet. 1,17-19; zie ook verderop in boek 1 (o.a. 1,23), boek 2 en 
3 (passim). Verder wordt de causa Maximiani in de onmiddellijke context en elders ter sprake 
gebracht. Zie hierover onder. 

69.  Cf. c. litt. Pet. 1,25 Obicitis persecutionem: respondent uobis frumenta dominica: aut iuste fac-
tum est aut palea nostra fecit. Deze passage staat in het eerste boek van c. litt. Pet. en wordt 
dus gedateerd begin 400 AD. In c. litt. Pet. 2,24 schrijft Augustinus dat niet alleen de klachten 
van hen die lijden, maar ook de intenties van hen die de oorzaak ervan zijn onderzocht moeten 
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der gerelativeerd. Augustinus merkt bijvoorbeeld op dat de donatisten wel graag 
in de slachtofferrol kruipen, maar dat zij in werkelijkheid veilig kunnen leven en 
dat hun leven door niemand wordt bedreigd.70 Verder schrijft hij dat er bij enkele 
martelaren uit de voorbijgegane tempora Macariana mogelijk sprake is geweest 
van zelfmoord.71 Duidelijk laat Augustinus in c. litt. Pet. merken dat veel van de 
donatistische beschuldigingen inzake persecutio zijns inziens onbewezen en daar-
om onterecht zijn. Blijkbaar wordt hij in de loop van het conflict steeds sceptischer 
over de verontwaardiging van de donatisten vanwege het hun aangedane onrecht. 
Desondanks blijft hij herhalen: voor zover deze aanklachten terecht zijn, hebben 
 
 
 

worden. Hij noemt het voorbeeld van Christus die de slechte kooplieden uit de tempel heeft ver-
dreven (Joh. 2,13-17). Hier blijkt Christus zelf een persecutor te zijn, aldus Augustinus; idem in 
c. litt. Pet. 2,43. In c. litt. Pet. 2,212 stelt Augustinus dat overheidsmaatregelen ten gunste van de 
unitas catholica niet onbijbels zijn: Uide itaque, cum aduersus uos aliquid pro unitate catholica 
reges christiani constituunt, ne forte in labiis uestris tamquam scripturarum diuinarum imperitos 
eos arguatis, in corde autem uestro satis doctos esse doleatis. Desondanks blijft Augustinus erbij 
dat hij het in het conflict met de donatisten niet verwacht van geweld, maar van de liefde, cf. 
o.a. c. litt. Pet. 1,31 Diligite homines, interficite errores, sine superbia de ueritate praesumite, 
sine saeuitia pro ueritate certate, orate pro eis quos redarguitis atque conuincitis. Zie ook c. litt. 
Pet. 2,217 Nec inuitos attrahimus nec occidimus inimicos, sed quaecumque uobiscum agimus, 
quamquam uobis agamus inuitis, ex caritate tamen agimus, ut uolentes uos corrigatis correctique 
uiuatis. Van Geest wijst er op dat Augustinus ook in ep. 51 (400 AD, cf. Divjak) het gebruik van 
de overheidsmaatregelen tegen de donatisten niet meer bij voorbaat veroordeelt, cf. Van Geest en 
Hunink, Met zachte hand, p. 37-38. Overigens weigert Augustinus in ep. 51 nog uitdrukkelijk zijn 
goedkeuring uit te spreken over de persecutio van de donatisten. In plaats daarvan speelt hij de bal 
terug naar de donatisten door hen te confronteren met hun eigen optreden tegen de maximianisten,  
cf. ep. 51,3.

70.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 2,43-46. In c. litt. Pet. 2,43 o.a. Nunc certe in ciuitatibus uestris estis et nemo 
uos persequitur. Zie verder o.a. c. litt. Pet. 2,182 Nec persequimur uos, nisi quemadmodum perse-
quitur ueritas falsitatem, nec ad nos pertinet, si quis uos aliter persecutus est, sicut nec ad uos 
quidquid uestri similiter faciunt, nec uos cogimus inquinari, sed suademus sanari. In c. litt. Pet. 
2,184 Ad fidem quidem nullus est cogendus inuitus; sed per seueritatem, immo et per miseri-
cordiam dei tribulationum flagellis solet perfidia (sc. tanti schismatis sacrilegium) castigari. Uit 
deze passages blijkt dat de donatisten wel de gevolgen voelen van de anti-donatistische wetten, 
maar dat er volgens Augustinus geen sprake is van echte vervolging. Concreet gaat het vooral 
over de kerkelijke gebouwen die de donatisten hadden teruggekregen ten tijde van keizer Julianus 
Apostata (360-363 AD), maar die zij als gevolg van recentere wetgeving weer zijn kwijtgeraakt 
aan de katholieke kerk, zie o.a. c. litt. Pet. 2,224.

71.  Cf. c. litt. Pet. 2,46. Concreet worden Marculus en Donatus genoemd. Zie ook boven (over de 
tempora Macariana); daar is al benoemd dat de genoemde Donatus een ander is dan de man naar 
wie de pars Donati is vernoemd. Zie over de kwestie van de zelfmoord bij de donatisten o.a. Shaw, 
Sacred Violence, p. 721-770.
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deze betrekking op het kaf, niet op het koren van de kerk.72 Zij vormen dus geen 
legitieme afscheidingsgrond.73

De verandering die in c. litt. Pet. is getraceerd, blijkt ook waarneembaar in cath. fr. 
(401/402 AD), een reactie op een onbekend donatistisch pamflet. Augustinus distan-
tieert zich van de gebruikelijke donatistische beschuldigingen door te herhalen dat er 
twee mogelijkheden zijn: (a) deze aanklachten zijn verzonnen of (b) deze aanklachten 
hebben geen betrekking op het koren maar op het bijbehorende kaf. Volgens hem 
wordt de kerk daardoor evenmin te gronde gericht als een dorsvloer door het kaf.74 
Opnieuw stelt de kerkvader dat niet iedere persecutio verwerpelijk is.75 Volgens hem 
is het zelfs de plicht van gezagsdragers om door middel van de dreiging van lichte 
straffen (in casu de anti-donatistische staatsmaatregelen) de mensen te behoeden 
voor erger kwaad (in casu de eeuwige veroordeling).76 Wel toont hij nog begrip 
voor de klachten van de donatisten. Hij erkent dat zij mogelijk enig onrecht moeten 

72.  Cf. c. litt. Pet. 2,46 Si uerum est quod dicitis, quid hoc pertinet ad dominicum triticum? palea 
quae foras uolauit paleam quae intus remansit accuset; non enim tota poterit nisi uentilabro ultimo 
separari… si non probatis quod dicitis, ad neminem pertinet, si autem probatis, ad me non pertinet. 
Overigens betekent de meer genuanceerde houding van Augustinus inzakede beschuldiging van 
persecutio hier nog niet dat hij zich positiever zou uitlaten over het optreden van Macarius. Wan-
neer Petilianus Macarius ter sprake brengt, distantieert Augustinus zich hier nog, evenals eerder, 
van diens optreden, en brengt hij hem in verband met het onkruid (zizania, hier als equivalent van 
palea), zie c. litt. Pet. 2,92-94. Toch valt het op dat hij verderop in het midden laat of Macarius 
malus of bonus is, cf. litt. Pet. 2,108. Zie ook c. litt. Pet. 2,203-213. Een positievere waardering 
van Macarius is waarneembaar in boek 3 dat ongeveer twee jaar na boek 2 verschijnt. Hier laat 
Augustinus voor het eerst alle negatieve waarderingen van Macarius achterwege, en beperkt zich 
tot de opmerking dat het vast staat dat hij heeft gehandeld in overeenstemming op de keizerlijke 
wetgeving, waarop overigens de donatisten zelf eerder een beroep hadden gedaan, cf. c. litt. Pet. 
3,29 Macarius uero et Taurinus et Romanus quidquid uel iudicaria uel executoria potestate adu-
ersus eorum obstinatum furorem pro unitate fecerunt, secundum leges eos fecisse constat, quas 
idem ipsi causam Caeciliani ad imperatoris iudicium deferendo contra se ferri exerique coegerunt.

73.  Cf. c. litt. Pet. 2,46 Ex quo fit ut, quicumque se ab ista unitate frumenti propter zizaniorum uel 
paleae crimina separauit, propter ipsum dissensionis et schismatis malum nec ab ipso crimine 
homicidii se possit defendere, dicente scriptura: qui odit fratrem suum homicida est [1 Io 3,15].

74.  Cf. cath. fr. 48 Als concrete beschuldigingen worden genoemd het overleveren van de bijbelse 
boeken (traditio), het offeren aan de heidense beelden (turificatio) en het vervolgen van de kerk 
(persecutio). Hierover schrijft Augustinus: Breuiter enim respondeo quod saepe respondi: aut falsa 
dicitis aut, si uera sunt, non ad frumenta Christi, sed ad eorum paleam pertinent ista quae dicitis. 
non inde perit ecclesia, quae ultimo iudicio uentilata istorum omnium separatione purgabitur …

75.  Cf. cath. fr. 53 De persecutione autem uestra querela sedabitur, si cogitetis et intellegatis prius non 
omnem persecutionem esse culpabilem.

76.  Cf. cath. fr. 53 Nam cotidie uidemus et filium de patre tamquam de persecutore suo conqueri et co-
niugem de marito et seruum de domino et colonum de possessore et reum de iudice et militem uel 
prouincialem de duce uel rege, cum illi plerumque ordinatissima potestate sibi homines subditos 
per terrores leuium poenarum a grauioribus malis prohibeant atque compescant …
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lijden van mensen die behoren bij de kerk. Als vanzelfsprekend benadrukt hij dat 
de aanwezigheid van dergelijk kaf op de dorsvloer van de kerk geen rechtvaardiging 
betekent voor afscheiding.77

De kwestie van de persecutio krijgt nieuwe actualiteit door de anti-donatistische 
wetgeving van keizer Honorius (12 februari 405).78 Korte tijd hierna schrijft Augusti-
nus vier boeken tegen de letterkundige Cresconius: Cresc. (405-406 AD). Wat betreft 
de persecutio blijft de kerkvader bij zijn positievere waardering van overheidsdwang, 
ook in de nieuwe situatie waarin de overheid harder optreedt tegen de donatisten.79 
Wel geeft hij nog blijk van enige ambivalente gevoelens inzake persecutio. Hij tekent 
bijvoorbeeld protest aan wanneer Cresconius hem verwijt dat hij in c. litt. Pet. de 
vervolging van de donatisten zou hebben verdedigd als noodzakelijk voor kerkelijke 
eenheid.80 Met verwijzing naar het gezag van Cyprianus komt hij vervolgens terug 

77.  Cf. cath. fr. 53-55; in cath. fr. 53 Culpantur etiam qui prohibent a malo, si modum peccati modus 
cohercitionis excedat; in cath. fr. 55 Si quid sane a nostris christianae caritatis modum uotumque 
non custodientibus odiose et perniciose patimini, non esse illos nostros cito dixerim, sed aut futu-
ros si se correxerint, aut in fine separandos si in malitia perdurarint; nos tamen nec propter pisces 
malos retia rumpimus nec propter uasa in contumeliam facta domum magnam deserimus … in una 
caritate frumenta crescamus, simul usque ad uentilabrum paleam toleremus.

78.  De eenheidswetten van keizer Honorius vertonen grote overeenkomst met eerdere wetten tegen 
de donatisten, zoals uitgevaardigd door de keizers Constantijn (in 316 AD) en Constans (in 347 
AD). Augustinus benoemt deze overeenkomst o.a. in ep. 105,9. Nieuw in de wetgeving van 405 
AD is vooral dat de donatisten nu worden geschaard onder de haeretici in plaats van de schismatici 
(wat juridisch een zwaardere veroordeling betekent) en dat de uitvoering van deze wetten weer 
metterdaad ter hand wordt genomen. Zaken die door de eenheidswetten worden geregeld zijn het 
godsdienstige alleenrecht van de ecclesia catholia, het juridische eigendomsrecht van de ecclesia 
catholica inzake de kerkelijke goederen van de donatisten, een verbod op donatistische kerkelijke 
samenkomsten en strafbaarstelling van de herdoop. Concrete straffen zijn geldboetes, confiscatie 
van onroerend goed, lijfstraffen zoals geseling, het verlies van burgerrechten en verbanning. De 
uitvoering van deze anti-donatistische wetten betekent in de praktijk een verscherping van het 
conflict met de donatisten, al zijn er diverse aanwijzingen dat de straffen meer de donatistische 
leidslieden dan het gewone volk treffen, en dat het resultaat alles behalve het einde van het dona-
tistische kerkelijke leven in Noord-Afrika is. Zie hierover o.a. Hogrefe, Umstrittene Vergangen-
heit, p. 37-53.

79.  Zie bijvoorbeeld Cresc. 2,27 Tu autem, cum hoc non meum, sed sanctae scripturae testimonium 
refellere conareris, nullam persecutionem iustam esse posse dixisti; ubi ignoscendum tibi est 
nescienti scripturas … Hier volstaat Augustinus met het vermelden van twee bewijsplaatsen: Ps. 
100/101,5 en 17/18,38.

80.  Cf. Cres. 3,45. Augustinus verwijt Cresconius dat hij een passage uit c. litt. Pet. 1,20 bewust of 
onbewust verkeerd heeft geïnterpreteerd: Ita enim respondes, quasi ego dixerim persecutionem 
uobis pro pace unitatis fieri debere. quod illo quidem loco non dixi, sed dixi: si aliquid inique 
passi estis, non pertinere ad eos, a quibus laudabiliter pro unitatis pace tolerantur, qui talia in uos 
quamuis inprobe faciunt. De ambivalentie van Augustinus blijkt ook uit het vervolg. Hij erkent dat 
de donatisten soms inique worden vervolgd, en schrijft dat zij die zich hieraan schuldig maken de 
donatisten een bedrieglijke schijn van roem (falsa similitudo gloriae) verschaffen, maar de kerk 
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bij zijn basisprincipe: het kaf moet op de dorsvloer van de kerk worden verdragen 
omwille van de eenheid van de vrede, en dit kaf is geen geldige reden om de kerk 
te verlaten.81 Wanneer Augustinus in Cresc. de anti-donatistische wetten verdedigt, 
stelt hij dat deze nodig zijn om de gewelddadigheden van de donatisten zelf te be-
teugelen.82 Tegelijk distantieert hij zich hartgrondig van buitensporig geweld en van 
wrede of roofzuchtige praktijken.83 Hij betwist niet dat de donatisten enig recht van 
spreken hebben wanneer zij klagen over persecutio. In plaats daarvan gebruikt hij 
de dorsvloer herhaaldelijk om hen die zich schuldig maken aan laakbaar gedrag te 
identificeren als kaf, allermeest om te betogen dat dergelijk kaf geen reden is om de 
dorsvloer van de kerk te verlaten.84

De gereserveerdheid die Augustinus in Cresc. nog toont inzake het optreden 

een grote betreurenswaardige wond (uulnus grande tristitiae), zie Cresc. 3,45.
81.  Cf. Cresc. 3,45 Cur autem dixerim malos communionis nostrae, hoc est areae dominicae paleam, 

cum in uos inique agunt, a bonis nostris laudabiliter pro pace tolerari, quid opus est ut ipse osten-
dam, ipse defendam, cum pro me beatus Cyprianus apertissime et candidissime dicat, etiam cum 
cernuntur in ecclesia mali, non propter eos ecclesiam deserendam, hoc est quod dixi eos pro uni-
tatis pace tolerandos? Zie ook bijvoorbeeld Cresc. 2,27 In scriptura quippe sancta, quae neminem 
fallit, area dicta est ecclesia dei dominumque ipsum cum uentilabro esse uenturum et mundaturum 
aream suam, ut frumenta recondat in horreo, paleam uero conburat igni inextinguibili. aut ergo 
recte passi estis persecutionem aut, si modus christianus excessus est, palea nostra fecit, propter 
quam non fuerat area dominica deserenda, ne, quisquis ante tempus uentilationis ab area paleam 
refugeret, a frumento separatus palea fieret.

82.  Cf. Cresc. 3,46-69, vooral 46-57; zie ook onder (persecutio door de donatisten zelf en de causa 
maximianensium). In dit verband betoogt Augustinus dat het de plicht van de keizers is om in hun 
wetgeving God te dienen door het goede te gebieden en het kwade te verbieden, niet alleen in 
politieke maar ook in godsdienstige zaken, cf. Cresc. 3,56. Volgens Shaw spannen de katholieken 
zich vooral in de eerste jaren van de vijfde eeuw in om de overheid ervan te overtuigen dat de 
gewelddadigheden van donatistische zijde een bedreiging zijn voor de openbare orde, met de be-
doeling dat de overheid zal optreden tegen de donatistische kerk, zie o.a. Shaw, Sacred Violence, 
p. 490-543, met name p. 517-539 (over het Ravenna-dossier). 

83.  Cf. Cresc. 3,55. Overigens merkt Augustinus hierbij op dat er alleen sprake is van beroving wan-
neer privébezittingen onteigend worden. Volgens hem is er geen sprake van beroving wanneer er 
kerkelijke goederen teruggevorderd worden, omdat deze rechtens niet aan de haeretici (de dona-
tisten) maar aan de ecclesia catholica toebehoren, cf. Cresc. 3,55. 

84.  Zie bijvoorbeeld Cresc. 3,55 Haec omnia displicent bonis et ea prohibent et cohibent quantum 
possunt, quantum autem non possunt ferunt et sicut dixi pro pace laudabiliter tolerant, non ea 
laudabilia, sed damnabilia iudicantes, et nec propter zizania segetem Christi nec propter paleas 
aream Christi nec propter uasa inhonorata domum magnam Christi nec propter pisces malos retia 
Christi derelinquunt. Zie ook ook ep. 87 (404-411 AD). In deze brief aan Emeritus verdedigt Au-
gustinus het optreden van de overheid tegen de donatisten, onder andere met een beroep op Rom. 
13,2-4. Tegelijk distantieert hij zich van hen die grenzen van de christelijke gematigdheid hebben 
overschreden (si aliqui nostrorum non christiana moderatione ista faciunt, displicet nobis). In dit 
verband schrijft hij dat het kaf verdragen moet worden in de kerk, en dat het kaf geen reden is om 
de kerk te verlaten, cf. ep. 87,8.
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van de staat tegen de donatisten, verdwijnt in ep. 93 (407/408 AD).85 Deze brief is 
geadresseerd aan Vincentius, een bisschop van de rogatisten, een interne afschei-
ding van de donatisten.86 Waar Vincentius zich beklaagt over de uitvoering van de 
anti-donatistische staatswetten, wijst Augustinus op het positieve effect in de prak-
tijk. Dankzij het optreden van de overheid zijn velen die anders niet aan terugkeer 
zouden denken, toch teruggekomen. Deze effectiviteit is voor hem een belangrijk 
argument, omdat terugkeer naar de katholieke kerk volgens hem conditio sine qua 
non is voor het heil.87 Toch toont de kerkvader nog enig begrip voor de klachten 
van de donatisten, en daarmee van de rogatisten. Hij laat zich veroordelend uit over 
mensen die zich bij de uitvoering van de keizerlijke wetten laten leiden door haat 
in plaats van liefde, of door heb- en roofzucht. Zulk wangedrag is volgens hem wel 
strafwaardig, maar veelal niet te bewijzen. Voor zover het wel om bewijsbaar gedrag 
gaat, moet het worden toegeschreven aan het kaf. Dergelijk kaf mag voor het koren 
geen reden zijn om de dorsvloer te verlaten voordat het wannen begint. Zo wordt 
de donatistische aanklacht weer gepareerd met de dorsvloer als vertolker van de 
tijdelijke permixtio van de kerk.88

85.  In ep. 93 verantwoordt Augustinus zich expliciet inzake zijn gewijzigde inzicht. In deze brief (met 
name in ep. 93,1-20 en 93,50) geeft hij een uitvoerige verdediging van de overheidsdwang om de 
donatisten terug te brengen in de katholieke kerk. Hij erkent dat hij daar vroeger anders over dacht. 
Eerder was hij van mening dat niemand gedwongen mag worden om terug te keren, en dat alleen 
woorden en argumenten geoorloofde middelen zijn om iemand tot andere gedachten te brengen, 
cf. ep. 93,17. Zie ook bijvoorbeeld retr. 2,5, waar Augustinus schrijft dat hij aanvankelijk niets 
moest hebben van deze overheidsdwang, maar dat hij later de noodzaak en het nut ervan heeft 
ontdekt, niet in het minst met het oog op het heil van de donatisten.

86.  De rogatisten hebben zich in het jaar 370 onder leiding van Rogatus van Cartenna afgescheiden 
van de donatisten, gemotiveerd door een verlangen naar kerkelijke zuiverheid en heiligheid. Vol-
gens Frend was het gewelddadige wangedrag van de donatistische circumcelliones een belang-
rijke aanleiding voor deze afscheiding. De opvolger van Rogatus is Vincentius, aan wie ep. 93 
is gericht. Zie inzake de rogatisten o.a. Frend, The Donatist Church, p. 197-199; A.C. de Veer, 
‘Rogatus et les rogatistes’ in: BA 31 (1968), p. 827-829; A.D. Fitzgerald, ‘Rogatism’ in: AthAg 
(1999), p. 726-727.

87.  Als Bijbelse argumenten voor het gebruik van dwang worden o.a. Luk. 14,34 (cogite intrare) en 
Rom. 13,1-3 (over het gezag van de overheid) genoemd. Augustinus spreekt in dit verband over 
temperata seueritas, waarbij inbeslagname van de (kerkelijke) goederen, geldboetes en verban-
ning tot de mogelijkheden behoren. Deze straffen zijn volgens hem mild in vergelijking met de 
wetten tegen de heidenen, waarbij ook de doodstraf mogelijk is. Wat betreft de klachten van de 
donatisten en de rogatisten over de keizerlijke wetten herinnert de kerkvader eraan dat de donatis-
ten indertijd zelf een beroep hebben gedaan op de keizer om hun gelijk te krijgen. Zie verder ep. 
93,1-20. Zie ook hoofdstuk 5 inzake de heilsnoodzakelijkheid van terugkeer naar de katholieke 
kerk volgens Augustinus.

88.  Cf. ep. 93,50 Hierin o.a. Sed nec facile ista monstratis et, si monstretis, nonnullos toleramus, 
quos corrigere uel punire non possumus; neque propter paleam relinquimus aream domini neque 
propter pisces malos rumpimus retia domini neque propter haedos in fine segregandos deserimus 
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Enige tijd daarna (ep. 105, 409 AD) toont Augustinus geen begrip meer voor de 
donatistische verwijten. Verontwaardigd over recente uiolentiae et terrores van de 
donatisten schrijft hij dat zij de harde staatshand aan zichzelf te danken hebben.89 
Onomwonden verklaart hij hun klachten over de persecutio ongegrond.90 Daarbij 
rechtvaardigt hij de overheidsmaatregelen tegen de donatistische kerk vanuit de 
liefde. Volgens hem is de uitvoering ervan niet schadelijk maar heilzaam voor de 
donatisten, omdat zij buiten de katholieke kerk verstoken blijven van het heil.91 Omdat 
hij de donatistische aanklachten inzake persecutio nu zonder meer verwerpt, heeft 
hij in dit verband geen verdere verdediging nodig. Dit verklaart waarom de area in 
ep. 105 niet meer functioneert als weerwoord inzake deze donatistische aanklacht.92 
Hetzelfde patroon is waarneembaar in latere geschriften waarin de keizerlijke wetten, 
inclusief het gebruik van dwangmaatregelen tegen de donatisten, worden verdedigd. 
Augustinus voelt zich niet meer geroepen om zich te verontschuldigen voor eventuele 
misstanden. Al blijft hij gebruikmaken van de area als metafoor voor de kerk, hij 
doet dat niet meer om mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 
anti-donatistische wetten te kwalificeren als kaf.93

gregem domini neque propter uasa facta in contumeliam migramus de domo domini. Hier func-
tioneert de area dus in combinatie met de retia, de grex en de uasa als synonieme metaforen; de 
metafoor van de ager is elders in de brief aanwijsbaar, cf. ep. 93,31-36.

89.  Cf. o.a. ep. 105,1 en 3-5. In ep. 105,1 schrijft Augustinus dat de donatisten hem persoonlijk met de 
dood hebben bedreigd, zie ook 105,17. In ep. 105,3-5 worden verdere voorbeelden genoemd van 
geweld en dwang van de donatisten.

90.  Cf. ep. 105,3 Nolite stridere et perturbare animas uestras; patienter, si fieri potest, considerate, 
quod dicimus, et recolite facta circumcellionum uestrorum et clericorum, qui duces eorum semper 
fuerunt, et uidebitis, quae causa uobis hoc excitauerit. unde iniuste querimini, quia, uobis omnia 
ista ut iuberentur, coegistis.

91.  Cf. o.a. ep. 105,13 Concordate nobiscum, fratres; diligimus uos; hoc uobis uolumus, quod et nobis. 
si propterea nos grauius odistis, quia errare uos et perire non permittimus, hoc deo dicite, quem 
timemus minantem malis pastoribus et dicentem: quod errauerat, non reuocastis et, quod perierat, 
non inquisistis [Ez 34,4]. hoc uobis per nos deus ipse facit siue obsecrando siue minando siue 
corripiendo siue damnis siue laboribus siue per suas occultas admonitiones uel uisitationes siue 
per potestatum temporalium leges. intellegite, quid uobiscum agatur; perire uos non uult deus in 
sacrilega discordia alienatos a matre uestra catholica.

92.  Overigens is de area als metafoor voor de kerk als corpus permixtum wel aanwijsbaar in ep. 
105,16, maar dan als verdediging tegen de aanklacht van traditio, niet tegen de aanklacht van 
persecutio.

93.  Zie bijvoorbeeld c. Don. 21-23 (411/412 AD) waarin de uitvoering van de keizerlijke wetten tegen 
de donatisten principieel wordt verdedigd en de wreedheid van de donatisten zelf aan de kaak 
wordt gesteld. Veel uitvoeriger is ep. 185 (416/417 AD), een vriendschappelijke brief die Augus-
tinus schrijft aan Bonifatius, een christen-militair die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de betreffende staatswetten. Uitgebreid worden hierin de wandaden van de donatisten beschreven 
(o.a. de gewelddadige terreur die zij uitoefenen tegen hen die willen terugkeren naar de kerk) 
evenals het nut en de noodzaak van de keizerlijke wetten. Hetzelfde patroon is terug te vinden 
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4.3.2.2.2 Deelconclusies
Een analyse van de chronologisch geordende area-teksten brengt de ontwikkeling 
van Augustinus’ visie op de persecutio van de donatisten helder in beeld. Aanvan-
kelijk geeft de kerkvader geen inhoudelijke verdediging van de vervolging. In plaats 
daarvan identificeert hij in ep. 23 (392 AD) de uitvoerders van de staatswetten on-
genuanceerd als kaf. Daarbij functioneert de area om te betwisten dat dergelijk kaf 
een legitieme reden voor afscheiding van de kerk zou zijn. De vroegste getraceerde 
nuancering van het negatieve oordeel over de ‘vervolgers’ is een passage in ps. c. 
Don. (393 AD) waar wordt opgemerkt dat Macarius heeft gehandeld in gehoor-
zaamheid aan de overheid. Toch distantieert Augustinus zich nog expliciet van het 
optreden van Macarius, en veroordeelt hij gewelddadige godsdienstdwang nog als 
kenmerkend voor het kaf. 

Een fundamentele wijziging wat betreft de waardering van godsdienstdwang is 
aangetoond in boek 1 van c. litt. Pet. (begin 400 AD). In reactie op de donatistische 
beschuldigingen wordt de persecutio niet meer als vanzelfsprekend geassocieerd 
met het kaf, maar principieel verdedigd. Bovendien worden de klachten over de 
vervolging sterk gerelativeerd. Desondanks blijft Augustinus begrip tonen voor de 
donatistische verontwaardiging, en erkent hij dat er sprake kan zijn van misstanden. 
Dergelijke misstanden worden gerelateerd aan het kaf en niet aan het koren op de 
dorsvloer. Daarbij blijft de dorsvloer als metafoor voor de tijdelijke permixtio van 
de kerk functioneren als belangrijk theologisch argument tegen afscheiding.

De getraceerde verandering blijkt blijvend, ook wanneer de overheid harder begint 
op te treden tegen de donatisten (na de invoering van de eenheidswetten van keizer 
Honorius met ingang van 12 februari 405). Ondanks de hardere hand van de staat 
blijft Augustinus in Cresc. (405-406 AD) de maatregelen tegen de donatisten prin-
cipieel verdedigen. Wel geeft hij nog blijk van een innerlijke ambivalentie en toont 
hij nog begrip voor klachten over onrecht. Deze innerlijke ambivalentie verdwijnt 
in ep. 93 (407/408 AD), al neemt Augustinus in deze brief nog de moeite om zich 
te verdedigen door middel van de metafoor van de dorsvloer. Enige tijd later stelt 
Augustinus in ep. 105 (409 AD) onomwonden dat de persecutio terecht is, en dat de 
donatisten geen recht van spreken hebben wanneer zij de kerk hierover aanklagen. 
De innerlijke behoefte om zich te verdedigen tegen deze aanklachten is nu bij hem 
verdwenen. In deze brief en in latere geschriften blijft de area wel functioneren, maar 
niet meer om mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van de eenheidswetten 

in c. Gaud. (418-419 AD) waarin wordt betoogd dat de anti-donatistische wetten nuttig zijn, niet 
in het minst met het oog op het eeuwige behoud van de donatisten, en dat de uitvoering hiervan 
noodzakelijk is, zelfs als hierbij de inzet van geweld onvermijdelijk is. In alle drie de genoemde 
geschriften functioneert de area wel, maar nergens meer in het kader van de verdediging tegen de 
donatistische aanklachten van persecutio.
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te kwalificeren als kaf. De kerkvader heeft de metafoor van de dorsvloer niet meer 
nodig als weerwoord tegen de donatistische beschuldiging van persecutio.

4.3.2.3 De area in de verdediging tegen de beschuldiging van traditio (verraad)

4.3.2.3.1 Niet-homiletische werken
Als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk speelt de dorsvloer niet alleen 
een belangrijke rol bij de verdediging tegen de donatistische beschuldiging van per-
secutio, maar ook van traditio (verraad). Deze tweede aanklacht heeft, anders dan 
de persecutio, niet te maken met actuele gebeurtenissen, inclusief alle bijkomende 
emoties. Het betreft immers een historische zaak die ruim tachtig jaar eerder heeft 
gespeeld. Toch krijgt deze kwestie veel aandacht in het donatistische debat, omdat 
hiermee het formele bestaansrecht van de donatistische kerk staat of valt.94

In ep. 23 (392 AD) functioneert de area nog in de verdediging tegen de donatisti-
sche aanklacht van persecutio zonder dat de kwestie van de traditio ter sprake komt.95 
In ps. c. Don. (393 AD) komt de zaak van het verraad wel aan de orde. Wanneer de 
kerkvader de dorsvloer gebruikt, blijkt hij zich minder bezwaard te voelen inzake 
de beschuldiging van traditio dan van persecutio. Inzake de vervolging erkent de 
kerkvader meteen dat er sprake is van kaf op de dorsvloer van de kerk. Deze erken-
ning blijft achterwege wanneer het gaat over de historische kwestie van het verraad, 
omdat de donatisten deze oude beschuldigingen volgens hem niet kunnen bewijzen. 
Bovendien is de zaak indertijd al beslist in het voordeel van de katholieke kerk 
(olim iam causa finita est).96 Wanneer Augustinus de moeite neemt om dieper op de 
kwestie in te gaan, stelt hij dat de Numidische bisschoppen die Caecilianus hebben 
aangeklaagd zelf schuldig waren aan het overleveren van de heilige boeken aan de 
vijand (traditio).97 Bovendien herinnert hij aan de juridische processen die door de 
donatisten zijn aangespannen tegen Caecilianus. Hierin zijn zij, ook in hoger beroep, 
consequent in het ongelijk gesteld. Augustinus toont zich zo zeker van zijn zaak dat 
hij de donatisten uitdaagt de bewijsstukken erop na te slaan. In dit verband is zijn 
antwoord op het verwijt van verraad dat niet (het vermeende kaf van) de kerk, maar 
de donatisten zelf hieraan schuldig zijn.98

94.  Zie inzake de kwestie van traditio de reeds vermelde literatuur over het donatisme; zie verder o.a. 
B. Kriegbaum, Kirche der Traditoren oder Kirche der Martyrer? Die Vorgeschichte des Donatis-
mus, Innsbruck-Wien 1986; Hogrefe, Umstrittene Vergangenheit, met name p. 228-256; Shaw, 
Sacred Violence, met name p. 66-106.

95.  Zie boven (inzake de donatistische beschuldiging van persecutio).
96.  Cf. ps. c. Don. 39-45.
97.  Cf. ps. c. Don. 47-84.
98.  Cf. ps. c. Don. 99-143; ps. c. Don. 143 Obicitis traditionem: respondemus uos fecisse.
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Enkele jaren later schrijft Augustinus een brief (ep. 43, 396 AD) aan diverse do-
natistische collega’s om hen te bewegen tot terugkeer naar de ecclesia catholica. In 
deze brief wordt de oorsprong van het schisma uitvoeriger gethematiseerd dan in 
ps. c. Don. Met verwijzing naar de officiële bewijsstukken wordt weer betoogd dat 
de beschuldigingen tegen Caecilianus niet zijn bewezen, dat hij in de loop van de 
rechtsgang herhaaldelijk is vrijgesproken, en dat sommige aanklagers van Caecilia-
nus zelf traditor zijn geweest.99 Ondertussen gaat de discussie niet meer alleen over 
de persoonlijke (on)schuld van Caecilianus. Belangrijker wordt de vraag of de zonden 
van individuele kerkleden überhaupt heel de kerk aangerekend mogen worden. In 
zijn retorische argumentatie toont Augustinus zich bereid om rekening te houden 
met de mogelijkheid dat bepaalde beschuldigingen steekhoudend zijn. Daarbij valt 
hij terug op de metaforen van de akker en de dorsvloer. Volgens hem hebben even-
tuele aanklachten alleen betrekking op het kaf of het onkruid van de kerk, niet op 
het koren. De daden van dergelijke slechte christenen zijn wel veroordelenswaard, 
maar betekenen geen theologische rechtvaardiging voor de veel ergere zonde van 
afscheiding. Op de dorsvloer van de kerk moet het kaf immers worden verdragen, 
zonder dat het koren zich inlaat met de zonden van het kaf.100

In ep. 53 (400 AD) komt de area terug in combinatie met de kwestie van de 
traditio. Augustinus richt zich samen met Fortunatus en Alypius tot Generosus, 
een belangrijke overheidsfunctionaris in het Numidische Constantina (=Cirta). Ge-
nerosus heeft om advies gevraagd naar aanleiding van pogingen van plaatselijke 

 99.  Cf. ep. 43,1-20. Overigens wijst Augustinus ook op andere factoren die een rol hebben gespeeld 
bij het ontstaan van het donatistische schisma. Concreet noemt hij de rol die de rijke en invloed-
rijke Lucilla in Carthago heeft gespeeld. Volgens hem heeft zij met inzet van haar financiële 
middelen een hetze tegen Caecilianus georganiseerd om hem betaald te zetten dat hij eerder een 
bepaalde vorm van kerkelijke tucht tegen haar had uitgeoefend, cf. ep. 43,17. Zie over Lucilla 
ook ep. 43,25-26; c. ep. Parm. 1,5; Cresc. 3,32-33; cath. fr. 46 en 73; en. Ps. 36,2,19 en s. 46,39. 
Zie verder bijvoorbeeld A. Mandouze, Prosopographie chrétienne du Bas Empire 1. Prosopo-
graphie de l’ Afrique chrétienne (303-533), Paris 1982, p. 649.

100.  Cf. ep. 43,21. Hierin o.a. Et ipsi nobis obiciunt uel falsa crimina mortuorum uel etiam si uera 
tamen aliena non intellegentes in his, quae nos eis obicimus, omnes illos teneri, in his uero, 
quae nobis obiciunt, paleam uel zizania messis dominicae reprehendi, ad frumenta autem crimen 
non pertinere neque considerantes, quia, quibus mali placent in unitate, ipsi communicant malis, 
quibus autem displicent et eos emendare non possunt neque ante tempus messis audent zizania 
eradicare, ne simul eradicent et triticum [Mt 13,29], non factis eorum sed altari Christi commu-
nicant, ita ut non solum non ab eis maculentur, sed etiam diuinis uerbis laudari praedicarique 
mereantur, quoniam, ne nomen Christi per horribilia schismata blasphemetur, pro bono unitatis 
tolerant, quod pro bono aequitatis oderunt. Overigens wordt de area hier impliciet genoemd 
door middel van de verwijzingen palea en frumenta, hier in combinatie met zizania en triticum 
als verwijzingen naar de metafoor van de ager. Het principe dat de kerk een gemengd lichaam 
is wordt verderop aan de hand van andere Bijbelse voorbeelden geïllustreerd, zie ep. 43,22-23.
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donatisten om hem voor hun zaak te winnen. In de brief die hij terugkrijgt, spelen 
de vragen over de traditio een grote rol. Augustinus en zijn collega’s blijven erbij 
dat de historische documenten bewijzen (a) dat traditio ook onder de donatistische 
bisschoppen aanwijsbaar is in de persoon van bisschop Silvanus en (b) dat Cae-
cilianus onschuldig is.101 Maar in hun argumentatie proberen zij de wederzijdse 
beschuldigingen te overstijgen door middel van de dorsvloer. Belangrijker dan de 
vraag of de aanklachten steekhoudend zijn (ista crimina seu uera seu falsa), is het 
ecclesiologische principe dat de kerk een gemengd lichaam is in de periode vooraf-
gaand aan het laatste oordeel. Op een dorsvloer is het immers vanzelfsprekend dat 
koren en kaf onderling vermengd zijn, en dat het koren het kaf moet verdragen tot 
de tijd van het wannen. Het is daarom irreëel om te verwachten dat alle leden van 
de kerk boven kritiek verheven zouden zijn. In dit verband laat de area zien dat de 
aanwezigheid van kaf (in casu eventuele traditores) niet mag dienen als legitimatie 
van de donatistische afscheiding.102

In zijn polemiek met Petilianus (c. litt. Pet., 400-403 AD) noemt Augustinus 
Silvanus weer als voorbeeld van een traditor in de donatistische gelederen.103 Ver-
volgens weerspreekt hij de historische aanklacht van boekverraad met de volgende 
argumentatie. Als (a) beide partijen schuldig zijn aan traditio, dan zijn de donatisten 
bovendien schuldig aan afscheiding van de wereldwijde kerk. Als (b) beide partijen 
onschuldig zijn, dan blijft staan dat de donatisten zich schuldig maken aan scheur-

101.  Cf. ep. 53,4-5. Volgens bewijsstukken in de archieven van Constantina (=Cirta) zou Silvanus, de 
donatistische bisschop ter plaatse, zich schuldig hebben gemaakt aan traditio; zie hierover onder 
(de area in de aanval inzake traditio). 

102.  Cf. ep. 53,6. Hierin o.a. Unde isti nefario schismate separati iactant crimina in paleam messis 
dominicae, quae necesse est usque ad finem permixta toleretur, donec ultimo iudicio tota area 
uentiletur. unde manifestum est ista crimina seu uera seu falsa non pertinere ad frumenta domi-
nica, quae per totum agrum, id est istum mundum usque in finem saeculi oportet crescere … 
Overigens functioneert de area hier in combinatie met de ager als metafoor voor de tijdelijke 
permixtio van de kerk.

103.  In c. ep. Parm. (400-404 AD) en bapt. (400-405 AD) functioneert de area wel, maar niet in relatie 
tot de beschuldiging van traditio. Wel komt de kwestie an sich ter sprake in beide werken. In 
bijvoorbeeld c. ep. Parm. 1,2-12 herhaalt Augustinus dat de schuld van Caecilianus onbewezen 
is, en dat de aanklacht van traditio daarom onterecht is. Scherp verwijt hij de donatisten dat zij 
op grond van deze aanklacht heel de wereldwijde kerk afschrijven, zie ook c. ep. Parm. 2,2; 
2,27 en 2,36. Ook in bapt. komt de kwestie herhaaldelijk terug, bijvoorbeeld in bapt. 7,3 Isti 
(sc. Donatistae) eos dicunt traditores quos neque illo tempore conuincere potuerunt neque nunc 
possunt ostendere, et in eodem crimine ipsi esse potius ostenduntur … non habent ergo isti cur 
a nobis nefario scelere schismatis separentur, quia nostri maiores si traditores non fuerunt, sicut 
nos dicimus, non est quod ad nos omnino pertineat; si autem traditores fuerunt, sicut ipsi dicunt, 
sic ad nos non pertinet quemadmodum nec ad nos nec ad ipsos illi praeuaricatores. ac per hoc 
quoniam ex maiorum nostrorum iniquitate nullum est crimen nostrum, ex proprio schismate cer-
tum est crimen illorum.
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makerij. Wanneer (c) alleen de donatisten schuldig zijn, dan hebben zij zowel verraad 
als afscheiding te verantwoorden. Augustinus noemt ook de vierde mogelijkheid: dat 
(d) alleen de katholieke kerk schuldig is. Al is de vierde optie volgens Augustinus 
uitgesloten, hij weet dat de donatisten daar anders over denken. Daarom overweegt 
hij ook deze mogelijkheid in zijn retorische redenering.104 In dit verband maakt hij 
opnieuw gebruik van de dorsvloer als beeld voor de gemengde gestalte van de kerk. 
Zelfs als bepaalde beschuldigingen van verraad terecht zijn, dan bewijzen deze niet 
meer dan dat er behalve koren ook kaf op de dorsvloer ligt. Met de eventuele schuld 
van dergelijk kaf kan het onschuldige koren niet worden afgeschreven. Op deze 
wijze gebruikt de kerkvader de dorsvloer in zijn theologische argumentatie om alle 
mogelijke rechtvaardigingen voor het donatistische schisma de pas af te snijden.105 
Hetzelfde patroon tekent zich af in cath. fr. (401/402 AD). Ook hier komt de dors-
vloer terug wanneer Augustinus betoogt dat de donatisten zich niet hadden mogen 
afscheiden van de kerk, ongeacht de vraag wie objectief gezien gelijk heeft inzake 
de beschuldigingen van traditio.106

Dat de donatisten zich vooralsnog niet laten overtuigen, wordt meteen duidelijk in 
Cresc. (405-406 AD). Over de kwestie van het verraad schrijft Augustinus dat deze 

104.  Cf. c. litt. Pet. 1,23-24.
105.  Cf. c. litt. Pet. 1,27 Et ideo se ab scelere schismatis defendere omnino non possunt, quia siue 

propter falsa et a se conficta siue etiam propter uera sed tamen paleae crimina se ab area dominica 
et ab innocentia frumentorum toto orbe crescentium nefaria diremptione separarunt. Overigens 
functioneren hier de metaforen van de area en de ager als gelijkwaardige metaforen voor de kerk 
als corpus permixtum. De kwestie van Caecilianus komt in het vervolg van c. litt. Pet. herhaalde-
lijk terug. Augustinus herhaalt zowel dat de donatistische beschuldigingen onterecht zijn, alsook 
dat eventuele aangetoonde misdaden geen reden zijn om de kerk te verlaten, zie o.a. c. litt. Pet. 
2,20; 2,24-26; 2,32; 2,37; 2,46; 2,71; 2,84; 2,166; 2,2087; 3,4-5; 3,69-72. Daarbij blijft de meta-
foor van de dorsvloer functioneren als verklaring voor de aanwezigheid van kaf op de dorsvloer 
van de kerk, en daarmee als argument tegen afscheiding, zie bijvoorbeeld c. litt. Pet. 3,62 Et quod 
palea cum frumentis sit usque ad ultimam uentilationem, ne quisquam per calumnias criminum 
alienorum sacrilegium suae separationis excuset …

106.  Cf. cath. fr. 48 Breuiter enim respondeo quod saepe respondi: aut falsa dicitis aut, si uera sunt, 
non ad frumenta Christi, sed ad eorum paleam pertinent ista quae dicitis. non inde perit ecclesia, 
quae ultimo iudicio uentilata istorum omnium separatione purgabitur. Overigens functioneren in 
cath. fr. ook andere voorbeelden voor de tijdelijke permixtio van de kerk. Het betreft in cath. fr. 
vooral de ager (o.a. cath. fr. 35); het voorbeeld van Judas (cf. cath. fr. 35; dit voorbeeld verschijnt 
al in ps. c. Don. 205-14); verder de lelie te midden van de dorens (cf. cath. fr. 35; 48; 60-61; 
deze beeldspraak is afkomstig uit Hoogl. 2,2, en verschijnt voor het eerst in c. Faust. 13,16), het 
visioen van de mensen die treuren over de zonden van het volk (cf. cath. fr. 35; dit voorbeeld 
is afkomstig uit Ez. 9,4, en is al aanwijsbaar in ps. c.Don. 171-175), de metafoor van de retia/
sagena (cf. cath. fr. 35; deze beeldspraak is afkomstig uit Matth. 13,47-50, en is al aanwijsbaar 
in ps. c. Don. 9-19).
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aanklacht is gebaseerd op de mening van mensen en niet op de Heilige Schrift.107 
Verderop beroept hij zich op Cyprianus voor zijn ecclesiologische adagium dat 
niemand vanwege de zonden van het kaf (in casu de traditores) het koren van de 
kerk mag verlaten.108 Aan het begin van boek 3 neemt Augustinus de moeite om 
nog gedetailleerder en gedocumenteerder in te gaan op diverse zaken, waaronder 
de historische kwestie van verraad.109 Vooral in Cresc. valt het op dat de kerkvader 
anders oordeelt over de kwestie van de traditio dan van de persecutio. Terwijl hij 
de anti-donatistische overheidsmaatregelen verdedigt, laat hij er geen misverstand 
over bestaan dat hij het verraad even hartgrondig veroordeelt als de donatisten.110 
Het enige verschil ligt in de consequenties die men hieruit trekt. Augustinus vertaalt 
het weer in het begrippenveld van de dorsvloer: ‘Ik ontvlucht wel het kaf van de 
verraders opdat ik zelf geen kaf zal zijn, maar ik ontvlucht niet de dorsvloer opdat ik 
niet zal vergaan.’111 Verderop komt de dorsvloer terug in scherpe verwijten richting 
de donatisten. Zij hadden moeten vasthouden aan de gemeenschap met het koren 
van Christus. Zij hadden het eventuele kaf (in casu de vermeende traditores en de 

107.  Cf. Cresc. 2,27 De traditoribus quidem et turificatoribus, qui fuerint qui hoc nefas admiserint, 
non scripturis sanctis, sed famae hominum credidistis. quae si potest esse falsa bona de malis, cur 
non possit etiam mala de bonis?

108.  Cf. Cresc. 2,48 His uerbis Cyprianus et nos tenet in domo dei cuius decorem dilexit, etiamsi, 
quod numquam facere potuistis, a uobis accusatos et demonstratos traditores et quoslibet alios 
malos nosse possimus, ne illam propter uasa facta in contumeliam deseramus. his uerbis etiam 
uos in catholicam pacem correctos pacificus introducat, ne quibuslibet peccatis alienis seu ueris 
seu falsis offensi contra ecclesiam Christi in toto mundo scripturis fructificantem atque cres-
centem mala tanta iactetis, ne propter zizania triticum accusetis, ne propter paleam frumenta 
deseratis, ne propter uasa inhonorata extra domum magnam remaneatis. Zie inzake de discussie 
over de bewijskracht van Cyprianus in deze kwestie o.a. Cresc. 2,39-49. In dit verband citeert 
Augustinus uitvoerig uit Cypr. ep. 54, vooral de passage waar Cyprianus de metaforen van de 
akker met koren en onkruid, het huis met het kostbare en niet-kostbare vaatwerk, en de dorsvloer 
met koren en kaf gebruikt, cf. Cresc. 2,43 en 48; zie verder Cresc. 3,35; 3,73; 4,67. Zie ook 
hoofdstuk 2 met betrekking tot Cypr. ep. 54. 

109.  Cf. Cresc. 3,29-44. Augustinus betoogt (opnieuw) dat de kwestie van de traditio ook de donatis-
ten raakt omdat er ook in hun eigen gelederen traditores aanwijsbaar zijn (cf. o.a. Cresc. 3,29-34, 
waar o.a. Silvanus wordt genoemd) en dat veel van de donatistische beschuldigingen onbewezen 
en/of onzeker zijn (cf. o.a. Cresc. 3,29-30). Ook contrasteert hij (opnieuw) de onzekere beschul-
digingen van verraad met de zekere beschuldiging van afscheiding, en citeert hij weer uit Cypr. 
ep. 54,3 (cf. Cresc. 3,34-35). Hij merkt (opnieuw) op dat volgens hem de meeste christenen 
in Afrika niet weten wie traditor zijn geweest, laat staan de wereldwijde christenheid (cf. o.a. 
Cresc. 3,36). Verderop wordt (opnieuw) betoogd dat Caecilianus herhaaldelijk onschuldig is ver-
klaard in de juridische rechtsgang (cf. o.a. Cresc. 3,44; zie ook 3,67-68; 3,77-78; 3,80-83; 4,32; 
4,49; 4,62) en dat de aanklacht van traditio beter onderbouwd kan worden in een zaak tegen de 
donatisten dan tegen de ecclesia catholica (cf. Cresc. 3,84-87).

110.  Cf. o.a. Cresc. 3,39 … traditio … quae a nobis inprobatur et displicet … 
111.  Cf. Cresc. 3,39 Fugio paleam (sc. traditorum), ne hoc sim, non aream, ne nihil sim.
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rechters die Caecilanus hebben vrijgesproken) moeten verdragen tot de tijd van het 
wannen. Hoe zwaar dit voor Augustinus weegt, laat hij merken wanneer hij het 
verlaten van de dorsvloer gelijkschakelt met het tegemoet gaan van de ondergang.112

De latere geschriften leveren weinig nieuws op inzake het gebruik van de area in 
combinatie met de aanklacht van traditio. In ep. 105 (409 AD) is de toon enigszins 
scherper dan eerder.113 Ronduit schrijft Augustinus dat de donatistische afscheiding 
wat betreft de traditio is gebaseerd op leugens.114 Toch concentreert hij ook in deze 
brief zijn argumentatie op het ecclesiologische principe dat de aanwezigheid van 
slechte mensen geen wettige reden is om de kerk te verlaten.115 De brief die Au-
gustinus richt aan Macrobius, zijn jonge donatistische collega in Hippo Regius (ep. 
108, 410 AD), betekent vooral een herhaling van zetten.116 In un. bapt. (410/411 AD) 

112.  Cf. Cresc. 3,78 Quorum communioni tamquam frumentis dominicis cohaerendo et illos uiros, sicut 
dicitis, traditores et illos malos, sicut arbitramini, iudices secundum euangelicas litteras etiam mo-
nente Cypriano usque ad tempus uentilationis tamquam paleam tolerare debuistis, ne aream dese-
rendo periretis. Hier valt Augustinus dus terug op het gezag van de Heilige Schrift en van Cyprianus.

113.  In ep. 93 (407/408 AD) functioneert de area wel in relatie tot persecutio maar niet in relatie tot 
traditio. Welk klinken de bekende verwijten richting de donatisten, namelijk dat zij onschuldige 
mensen onterecht beschuldigen van andermans zonden die bovendien niet waar of niet bewezen 
zijn. Ook herhaalt Augustinus dat men de goede mensen niet mag verlaten vanwege de slechte, 
en dat de slechte verdragen moeten worden omwille van de goede. In dit verband verwijst hij naar 
de beeldspraak van de ager (niet de area) en de voorbeelden van Christus met Judas de verrader 
en Cyprianus met laakbare collega’s, cf. ep. 93,13-16.

114.  Cf. ep. 105,6 o.a. … mendacio uestro subito totam Africam implestis; zie verder ep. 105,2; 105,6-
10 en 105,16-17. Augustinus schrijft o.a. dat de voorouders van de donatisten niet konden bewij-
zen dat de voorouders van de kerkleden traditores waren, en dat de donatisten van zijn eigen tijd 
op geen enkele wijze kunnen bewijzen dat hijzelf en/of andere leden van de ecclesia catholica 
schuldig zouden zijn aan traditio. Ook herhaalt hij wat hij al in ps. c. Don. heeft gesteld, namelijk 
dat er traditores aanwijsbaar zijn onder hen die Caecilianus cum suis op grond van de vermeende 
traditio hebben veroordeeld.

115.  Cf. ep. 105,16 Sic enim eos in isto mundo, in quo ecclesia catholica per omnes gentes diffunditur, 
quem agrum suum dominus dicit, tamquam zizania inter triticum uel in hac unitatis area tamquam 
paleam frumento permixtam uel intra retia uerbi et sacramenti tamquam malos pisces cum bonis 
inclusos usque ad tempus messis aut uentilationis aut litoris toleramus, ne propter illo eradicemus 
et triticum aut grana nuda ante tempus de area separata non in horreum mittenda purgemus, sed 
uolatilibus colligenda proiciamus aut disruptis per schismata retibus, dum quasi malos pisces 
cauemus, in mare perniciosae libertatis exeamus. propter hoc enim his atque aliis similitudinibus 
dominus seruorum suorum tolerantiam confirmauit, ne, dum se boni putant malorum permixtione 
culpari, per humanas et temerarias dissensiones aut paruulos perdant aut paruuli pereant. Hier 
functioneert de area weer in combinatie met de ager en de retia als equivalente metaforen voor 
de tijdelijke permixtio van de kerk, al worden de meeste woorden gewijd aan de area.

116.  Cf. ep. 108,2; 108,4; 108,11-13; 108,20. In ep. 108 wordt bovendien de waarschuwing van Cy-
prianus tegen het verlaten van de dorsvloer van de kerk weer geciteerd vanuit ep. Cypr. 54,3; zie 
ep. 108,9-12 en 20, met name ep. 108,10-11; uit deze brief van Cyprianus is al uitvoerig geciteerd 
in Cresc. (zie boven).
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wordt benadrukt dat de kerk evenmin door de persoonlijke zonden van traditores 
of andere zondaars wordt verontreinigd als het koren op een dorsvloer wordt ver-
ontreinigd door het kaf.117

De belangrijkste verdediging tegen de donatistische beschuldiging van traditio 
zoekt Augustinus dus niet in allerlei gedocumenteerde bewijzen van onschuld. Rele-
vanter is voor hem het ecclesiologische principe dat de kerk gedurende haar permixtio 
nog niet is gezuiverd van alle slechte mensen, en dat de aanwezigheid van dergelijk 
kaf geen geldige reden is om de dorsvloer van de kerk te verlaten.118 Toch blijven 
de bewijsbare feiten met betrekking tot het ontstaan van het donatistische schisma 
en de bijbehorende kwestie van het verraad de kerkvader bezighouden. Dat blijkt 
vooral tijdens de conlatio Carthaginiensis, waar Flavius Marcellinus in opdracht 
van keizer Honorius uitspraak moet doen in het conflict tussen beide partijen.119 Het 
pleit wordt uiteindelijk beslecht in het voordeel van de katholieke kerk.120 Na deze 
overwinning op de donatisten lijkt Augustinus zich minder druk te maken over de 
historische details. Wanneer hij in c. Don. (411/412 AD) refereert aan de zaak van 
de traditio, dan schrijft hij quasi onverschillig dat hij niet weet van welke misdaden 

117.  Cf. un. bapt. 23 … sic potuit et deinceps ecclesia permanere, quam toto sicut de illa praedictum 
est terrarum orbe crescentem nullo modo poterant quorumlibet traditorum ac facinerosorum alie-
na crimina maculare, sicut in una area usque ad tempus uentilationis maculari paleis frumenta 
non possunt, sicut intra una retia usque ad tempus litoris mali pisces bonos simul natando non 
perdunt. Hier verschijnt de area in combinatie met de metafoor van de retia. Zie verder un. bapt. 
30 Nullo modo eorum innocentia coronamur, nullo modo eorum iniquitate damnamur. si boni 
fuerunt, in areae catholicae tritura tamquam grana mundati sunt, si mali fuerunt, in areae catho-
licae tritura tamquam stipulae comminuti sunt. intra istam aream et boni et mali esse possunt, 
extra eam boni esse non possunt. Zie ook un. bapt. 32 waar de area nogmaals terugkomt: Sicut 
in ipsa unitate areae dominicae nec propter bonos laudandi sunt mali nec propter malos deserendi 
sunt boni ….

118.  Cf. un. bapt. 30 Quisquis ab hac unitate uento superbiae tamquam sola palea separatur, areae do-
minicae propter commixtam paleam quid calumniatur? Zie inzake de area ook diverse passages 
in un. bapt. 23-25. Hiermee is overigens niet gezegd dat Augustinus zich niet meer zou bekom-
meren om de concrete feiten. Ook in un. bapt. betoogt hij immers dat de beschuldigingen inzake 
traditio onbewezen en/of onjuist en daarom verwerpelijk zijn. Daarbij neemt hij de moeite om 
allerlei historische details te vermelden, cf. un. bapt. 13 en 26-30. Nog afgezien van de gedetail-
leerde feiten die hij in un. bapt. opsomt, geeft hij naderhand in retr. een correctie op de vermelde 
chronologie inzake de rechtsgang tegen Caecilianus bij keizer Constantijn. In un. bapt. schrijft hij 
dat eerst Caecilianus en daarna zijn bevestiger Felix is vrijgesproken, maar in retr. corrigeert hij 
zichzelf met de opmerking dat het bij nader inzien andersom blijkt te zijn, cf. retr. 2,34; zie ook 
A.C. de Veer in: BA 31 (1968), p. 649-653. Genoemde herziening is een duidelijke indicatie dat 
Augustinus zich ook naderhand blijft verdiepen in de historische bewijsstukken.

119.  De rechtszittingen worden van 1-8 juni 411 in Carthago gehouden. Zie hierover ook onder (de 
area als de Bijbelse kroongetuige).

120.  Zie breuic. 3,25-43 inzake de diverse wederzijdse beschuldigingen en bewijsstukken met betrek-
king tot traditio; zie breuic. 3,43 inzake de rechterlijke uitspraak van Flavius Marcellinus.
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de donatisten de kerk beschuldigen (obicientes eis (ecclesiis) nescio qua crimina 
Afrorum).121 Dat deze zaak hem desondanks minder onbewogen laat dan hij doet 
voorkomen, blijkt al in het onmiddellijke vervolg waar hij de zaak van Caecilianus 
weer aan de orde stelt.122 Opnieuw gebruikt hij de dorsvloer om de vraag naar de (on)
schuld van Caecilianus te overstijgen.123 Hetzelfde geldt voor ep. 185 (416/417 AD), 
waar wel diverse historische feiten worden besproken, maar dan opnieuw voorzien 
van het commentaar dat het uiteindelijk niet belangrijk is of de beschuldigingen wel 
of niet waar zijn.124 De kerk is immers als een dorsvloer waar koren en kaf onderling 
vermengd blijven tot de tijd van het wannen. Daarom is het volgens Augustinus een 
goddeloze misdaad om zich af te scheiden van de wereldwijde christenheid op grond 
van de zonden van het kaf, laat staan op grond van de onterechte beschuldigingen 
van traditio.125

4.3.2.3.2 Homiletische werken
De naam van Caecilianus die onlosmakelijk is verbonden met de kwestie van de 
traditio, wordt in de homiletische werken van Augustinus wel enkele malen genoemd, 
maar in slechts één preek gebeurt dat in combinatie met de area.126 Het betreft s. 
164, een preek die wordt gedateerd in de periode waarin de donatistische verwik-
kelingen tot een geforceerde ontknoping komen, namelijk vlak na de Carthaagse 
rechtszittingen in 411 AD.127 In deze preek betoogt Augustinus naar aanleiding van 
Gal. 6,5 dat ieder verantwoordelijk is voor de last van zijn eigen zonden, niet voor 
andermans schuld. Daarbij gebruikt hij onder andere de metafoor van de dorsvloer 
om duidelijk te maken dat de kerk een gemengd lichaam is, en dat niemand tijdens 

121.  Cf. c. Don. 2. Overigens kan qua worden gelezen als quae volgens het tekstkritische apparaat in 
de recente uitgave van CSEL, zie C. Weidmann (ed.), Collatio Carthaginensis anni 411. Gesta 
Collationis Carthaginensis. Augustinus, Breviculus collationis. Augustinus, Ad Donatistas post 
collationem, Berlin-Boston 2018, p. 326.

122.  Cf. c. Don. 3-6.
123.  Cf. c. Don. 6.
124.  Cf. ep. 185,4-6.
125.  Cf. ep. 185,16 … quo modo dicitis orbem christianum uel falsis uel certe ignotis Caeciliani 

peccatis esse pollutum? quo modo uos nefario scelere ab unitate catholica tamquam ab area do-
minica separatis, quae usque ad tempus uentilationis necesse est ut habeat et frumentum in horreo 
recondendum et paleam ignibus consumendam? Overigens komt de historische kwestie van de 
traditio nogmaals ter sprake in c. Gaud. (419-419 AD), maar dan zonder dat de area daarbij 
wordt ingezet, cf. c. Gaud. 1,46-49.

126.  Zie met betrekking tot Caecilianus s. 162A,8 (=Denis 19,8); s. 340A,12 (=Guelf. 32,12); s. 358,3; 
s. 359,5-6; s. 359B,22 (=Dolbeau 2,22); en. Ps. 10,5-6; en. Ps. 30,2,2,12; en. Ps. 36,2,19-23; en. 
Ps. 149,4.

127.  Zie inzake de datering van s. 164 het overzicht in hoofdstuk 1.
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het dorsen de dorsvloer mag verlaten vanwege het kaf.128 In dit verband brengt hij 
de kwestie van Caecilianus ter tafel. Volgens de donatisten is hij veroordeeld, maar 
volgens Augustinus is hij aantoonbaar herhaaldelijk vrijgesproken. Op soortgelijke 
wijze als in de niet-homiletische werken functioneert de dorsvloer hier om de dis-
cussie over Caecilianus te overstijgen: ongeacht de vraag of concrete personen in de 
kerk koren of kaf zijn, is de aanwezigheid van kaf geen legitieme reden om de kerk 
te verlaten.129 Feitelijk levert deze passage dus weinig nieuws op in vergelijking met 
de niet-homiletische werken.

4.3.2.3.3 Deelconclusies
Aangetoond is dat de area als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk 
bij Augustinus niet alleen functioneert in zijn weerlegging van de donatistische 
beschuldigingen van persecutio maar ook van traditio. Wel is er verschil in de be-
oordeling van deze twee verschillende zaken. De ontwikkeling die is aangetoond 
inzake persecutio (van afwijzing, via ambivalente aanvaarding, naar verdediging) 
is niet aantoonbaar inzake traditio. Inzake de waardering van de persecutio wordt 
de kloof tussen de kerkvader en de donatisten gaandeweg groter, maar inzake de 
traditio blijven beide partijen eensgezind in hun veroordeling van de zaak an sich. 
De verschillen komen pas openbaar in de weergave van de historische feiten en de 
conclusies die daaraan worden verbonden. Dit wordt al zichtbaar in ps. c. Don., 
waar Augustinus doet alsof hij de beschuldiging van traditio niet serieus hoeft te 
nemen. Ondubbelzinnig stelt hij immers dat deze kwestie allang is afgehandeld 
(causa finita est). Daarmee bedoelt hij dat de historische legitimatie van het donatis-
tische schisma feitelijk is vervallen. Wanneer hij naderhand merkt dat de donatisten 
hierover fundamenteel anders blijven denken, ziet hij zich genoodzaakt om dieper 
op de historische feiten in te gaan. In zijn retorische redenering gaat hij zover mo-
gelijk mee in de argumentatie van de donatisten. Concreet betekent dit dat hij zich 
bereid verklaart om serieus in te gaan op de mogelijkheid dat de beschuldigingen 
van traditio hout snijden. Daarbij bewijst de area zich als een belangrijke metafoor 
om de schuldvragen te overstijgen. In beeldtaal vertolkt de dorsvloer immers het 
ecclesiologische principe dat er in de kerk zowel schuldige als onschuldige mensen 
gevonden kunnen worden. Zo schept Augustinus door middel van de dorsvloer als 
theologische metafoor ruimte om enerzijds te erkennen dat de aanklachten van de 

128.  Cf. s. 164,11 … aream dominicam, quamdiu palea trituratur, non relinqueres … Overigens ver-
schijnt de metafoor van de area hier samen met de grex (schapen en bokken) en de retia (goede 
en slechte vissen). 

129.  Cf. s. 164,12 Hierin o.a. Non ipsos nos, sed ipsam (sc. ecclesiam) tuemur, defendimus, obti-
nemus, aream dominicam defendendo, pro area dominica clamo. tu quis in ea sim, nolo cures: 
uentilabrum exspecto …
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donatisten (deels) terecht kunnen zijn, maar anderzijds te betwisten dat zij hiermee 
hun afscheiding kunnen rechtvaardigen. Gedurende het ‘nog niet’ van het wannen 
blijven koren en kaf immers onderling vermengd, en is de aanwezigheid van kaf geen 
reden om de dorsvloer te verlaten. Evenmin kan de aanwezigheid van zondaren (in 
casu de vermeende traditores) een legitieme reden zijn om zich af te scheiden van de 
wereldwijde kerk. In de tegenwoordige tijd, voorafgaand aan het laatste oordeel, moet 
het kaf immers worden verdragen op de dorsvloer, dus binnen de wereldwijde kerk.

De historische details die in de niet-homiletische teksten uitvoerig worden bespro-
ken, komen nauwelijks terug in de homiletische teksten. In de preken functioneert de 
dorsvloer slechts eenmaal in de verdediging tegen de donatistische beschuldigingen 
van traditio (s. 164). Hieruit kan worden afgeleid dat de prediker het kerkvolk niet 
onnodig wil vermoeien met de details van deze polemiek. Tegelijk laat hij in deze 
preek, die vlak na de Carthaagse rechtszittingen is gehouden, merken dat hij hieraan 
wel aandacht wil besteden als de kwestie actueel is en leeft onder het volk.

4.3.2.4 De area in de verdediging tegen persoonlijke beschuldigingen

4.3.2.4.1 Niet-homiletische werken
Behalve in zijn verdediging tegen de donatistische beschuldigingen van persecutio 
en traditio maakt Augustinus ook enkele malen gebruik van de metafoor van de 
dorsvloer wanneer hij wordt geconfronteerd met persoonlijke beschuldigingen.130 Hij 
doet dat voor het eerst wanneer Petilianus, de donatistische bisschop van Constantina 
(=Cirta), heeft geprobeerd hem in diskrediet te brengen.131 Augustinus ervaart de 
negatieve kritiek van Petilianus als unfair. Hij schrijft dat hij geen laster met laster 
wil vergelden.132 Liever concentreert hij zich op de eigenlijke theologische kwestie, 

130.  Zie inzake de persoonlijke beschuldigingen die tegen Augustinus worden ingebracht o.a. W.H.C. 
Frend, ‘Manichaeism in the Struggle between Saint Augustine and Petilian of Constantine’ in: 
W.H.C. Frend, Religion Popular and Unpopular in the Earl Christian Centuries, London 1976, 
p. 859-866 (eerder gepubliceerd in: Augustinus Magister, Paris 1954); B. Quinot, ‘Livre troisiè-
me – Introduction’ in: BA 30 (1967), p. 565-580; id., ‘Les accusations de manichéisme portées 
par Petilianus’ in: BA 30 (1967), p. 769-771; E. Lamirande, ‘Accusations lancées contre Augus-
tin’ in: BA 32 (1965), p. 710-713; Shaw, Sacred Violence, p. 322-326; J.A. van den Berg, Reizen 
met Augustinus. De Belijdenissen als gids voor pelgrims, Heerenveen 2012, p. 25-30.

131.  Petilianus heeft deze persoonlijke beschuldigingen geuit in reactie op de eerste delen van c. litt. 
Pet. Augustinus heeft hiervan kennis genomen wanneer hij begint aan deel drie, cf. c. litt. Pet. 
3,1. Volgens hem is Petilianus zo door hem in het nauw gedreven dat hij geen weerwoord heeft, 
en dat hij nu probeert op de man te spelen om de aandacht af te leiden van de eigenlijke discussie. 
Zie ook 3,2; 3,12 en 3,15-21.

132.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 3,1 Proinde si et ego tibi uellem pro maledictis maledicta rependere, quid aliud 
quam duo maledici essemus, ut hi qui nos legerent alii detestatos abicerent sana grauitate, alii 
suauiter haurirent maliuola uoluptate?
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namelijk de verdediging van de wereldwijde kerk.133 Toch besteedt hij de nodige 
tijd en energie aan de persoonlijke aanvallen van Petilianus.134 Blijkbaar raakt deze 
kwestie hem meer dan hij zou willen. Daarbij komt dat hij inmiddels heeft gemerkt 
dat Petilianus in eigen kring succes boekt wanneer hij de integriteit van zijn opponent 
Augustinus betwist.135

In boek 3 van c. litt. Pet. (403 AD) concretiseert Augustinus de laster van Petili-
anus als volgt. Petilianus verwijt hem zondige begeerten (cupiditates) en dwalingen 
(errores). Al worden deze zondige begeerten niet nader gepreciseerd, vermoedelijk 
heeft Petilianus hier gebruikgemaakt van de onlangs gepubliceerde Confessiones 
als een stok om te slaan.136 Wat betreft de dwalingen refereert Petilianus aan het 
manicheïsme.137 Daarbij achtervolgt hij de kerkvader niet alleen met zijn manichese 
verleden, maar ook met de beschuldiging dat Augustinus nog steeds manicheeër zou 
zijn.138 Verder maakt hij Augustinus uit voor een twistredenaar (dialecticus) die de 
kunst van het liegen goed beheerst. Hij vergelijkt hem met Tertullus, de professionele 
retor die zich in Hand. 24,1 presenteert als aanklager van de onschuldige apostel 
Paulus.139 Ook beweert hij dat Augustinus magische liefdesmiddelen aan een vrouw 
zou hebben gestuurd met medeweten van haar man.140 Bijzonder gevoelig voor Au-

133.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 3,2 Ego itaque contra tale consilium quid agam, nisi mea potius defensione ne-
glecta rem teneam, de qua intentionem meam nullus meus criminator excutiat? Zie ook 3,11-12.

134.  De kwestie van de persoonlijke beschuldigingen tegen Augustinus komt aan de orde in c. litt. 
Pet. 3,1-21.

135.  Cf. c. litt. Pet. 3,12 Augustinus laat hier merken dat hij zich bewust is van het gezag dat Petilianus 
heeft in eigen kring. Hij verzucht dat Petilianus in de donatistische gemeenten ongenuanceerd 
bijval krijgt in alles wat hij te berde brengt tegen Augustinus, zonder dat men werkelijk geïnte-
resseerd is in de waarheid. Volgens Augustinus heeft de donatistische bisschop in eigen kring 
vrij spel, cf. 3,12 regnat itaque Petilianus. Overigens dacht Augustinus tijdens het schrijven van 
boek 1 nog dat hij de persoonlijke beschuldigingen van manicheïsme met een enkel woord kon 
afhandelen, cf. c. litt. Pet. 1,28. De wijze waarop hij hiermee omgaat in boek 3 geeft blijk van 
voortschrijdend inzicht, namelijk dat deze beschuldiging serieuze aandacht vraagt.

136.  Dat conf. inmiddels is verschenen, blijkt bijvoorbeeld uit c. litt. Pet. 3,20 waar Augustinus ex-
pliciet verwijst naar deze Fundgrube voor wie zoekt naar positieve en/of negatieve biografische 
gegevens.

137.  Zie inzake de verwijten van manicheïsme c. litt. Pet. 3,11 en 3,19-20. Overigens verwoordt Au-
gustinus met enige spot zijn verwondering over de bewering van Petilianus dat hij presbyter bij 
de manicheeërs zou zijn geweest, cf. c. litt. Pet. 3,20.

138.  Cf. c. litt. Pet. 3,11 In his me Petilianus manicheum esse dicit …; zie ook c. litt. Pet. 3,19-20. 
Overigens wijst Frend er op dat verdenkingen van manicheïsme ten tijde van Augustinus breder 
leven ten aanzien van de clerus van de ecclesia catholica, en dat de donatistische leiders deze 
verdachtmakingen bewust versterken in hun propaganda voor eigen parochie. Zie Frend, ‘Mani-
chaeism in the Struggle between Saint Augustine and Petilian of Constantine’, p. 859-866.

139.  Cf. c. litt. Pet. 3,19.
140.  Cf. c. litt. Pet. 3,19 In de tekst wordt gesproken over amatoria maleficia, magische middelen 

om de liefde op te wekken. Door middel van deze woorden verwijst Petilianus naar ep. 31, een 
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gustinus is de verwijzing naar een brief van Megalius van Calama, de primaat van 
de bisschoppen van Numidië. De brief van Megalius dateert uit de jaren waarin Au-
gustinus nog presbyter is. Megalius uit in deze brief forse kritiek op Augustinus, en 
toont zich sceptisch over diens bekering vanwege zijn recente manichese verleden.141

Relevant in dit verband is de vraag hoe Augustinus zich verdedigt tegen de per-
soonlijke aanvallen van Petilianus. Hij laat niet na de woorden van Petilianus te 
diskwalificeren als afleidingsmanoeuvre en als emotionele uiting van woede.142 Ver-
volgens schrijft hij met een beroep op de eerste Korinthebrief dat hij niet afhanke-
lijk is van een menselijk oordeel maar van het oordeel van God.143 Wat betreft de 
beschuldigingen van Petilianus maakt hij duidelijk onderscheid tussen de periode 
voor en na zijn bekering. Zijn vroegere zonden wil hij niet verdedigen. Al beschouwt 
hij veel van wat Petilianus hierover heeft beweerd als feitelijk onjuist, er zou vol-
gens hem nog wel meer tegen hem te vinden zijn. Anders ligt dat met de zaken die 
betrekking hebben op de tegenwoordige tijd. Deze raken immers rechtstreeks zijn 
integriteit als bisschop van de katholieke kerk. Volgens Augustinus is hier sprake van 

brief van Augustinus aan Paulinus en Therasia van Nola (395/396 AD, cf. Divjak, AL 2, p. 939 
en 1027-28); zie hierover Frend, ‘Manichaeism in the Struggle between Saint Augustine and 
Petilian of Constantine’, p, 863; Quinot, BA 30, p. 570. In ep. 31,9 schrijft Augustinus dat het 
brood dat hij aan Paulinus en Therasia zendt een rijkere zegen zal worden door de liefde van de 
welwillendheid waarmee zij het ontvangen (panis, quem misimus, uberior benedictio fiet dilec-
tione accipientis uestrae benignitatis). Volgens Frend betekent de verdachtmaking van Petilianus 
dat dit brood tijdens manichese eucharistische riten verontreinigd zou zijn, zie Frend, p. 863. 
Gezien de radicale breuk van Augustinus met het manicheïsme is het onwaarschijnlijk dat hij 
zich in deze beginperiode van zijn episcopaat (cf. ep. 31,4 en Divjak, p. 939) nog zou hebben 
ingelaten met manichese praktijken, al is het wel mogelijk dat Petilianus deze verdachtmaking 
heeft gemaakt. Ongeacht wat Augustinus in ep. 31,9 precies bedoelt met het brood, is het evident 
dat hij de betreffende beschuldiging van Petilianus absurd vindt, cf. c. litt. Pet. 3,19.

141.  Deze brief is als vanzelfsprekend koren op de molen van Petilianus, maar Augustinus neemt 
zijn opponent hoogst kwalijk dat deze voorbij gaat aan de volgende feiten. Allereerst vraagt en 
krijgt Megalius naderhand tijdens een kerkelijk concilie vergeving voor deze verdachtmakingen. 
Bovendien bevestigt hij daarna hoogstpersoonlijk Augustinus als bisschop van Hippo, cf. c. litt. 
Pet. 3,19. Het betreffende sanctum concilium is vermoedelijk het concilie van Hippo (393 AD), 
cf. Quinot, BA 30, p. 624-625, noot 1. Zie over de kwestie van Megalius’ brief ook Cresc. 3,92 
en 4,79. Hoe gevoelig deze kwestie voor Augustinus is, blijkt ook uit ep. 38 (397 AD), een brief 
die hij kort na het overlijden van Megalius schrijft. In deze brief geeft hij blijk van gevoelens van 
verontwaardiging die hij nog heeft ten opzichte van Megalius, cf. ep. 38,2-3. Overigens brengen 
de donatisten de kwestie van Megalius later weer ter sprake tijdens de collatio Carthaginiensis, 
cf. o.a. breuic. 3,9.

142.  Zie boven inzake de bestempeling als afleidingsmanoeuvre. Zie verder o.a. c. litt. Pet. 3,1 … 
quos aestus passus est, quanta cordis tempestate fluctuasti …; c. litt. Pet. 3,3 Audite ergo, quicu-
mque maledicta legistis quae in me iratior quam consideratior Petilianus euomuit.

143.  Cf. c. litt. Pet. 3,3 waar uitvoerig wordt geciteerd uit o.a. 1 Kor. 3,21-4,6.
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laster uit vijandschap.144 Nadrukkelijk stelt hij dat hij zich voor Gods aangezicht niet 
bewust is van schuld inzake deze aanklachten.145 Met name de verdachtmaking van 
manicheïsme spreekt hij tegen.146 Hij neemt dus wel de moeite om op de concrete 
aanklachten in te gaan. Toch wil hij in zijn verdediging de discussie over het (on)
gelijk van Petilianus overstijgen. Op soortgelijke wijze als eerder (inzake persecutio 
en traditio) gaat Augustinus in zijn weerwoord serieus in op de mogelijkheid dat 
de beschuldigingen van Petilianus terecht zouden zijn. In dit verband bewijst de 
dorsvloer zich opnieuw als belangrijke theologische metafoor. Al zou Petilianus 
gelijk hebben, dan heeft hij hooguit aangetoond dat de persoon van Augustinus 
geen koren is maar kaf. Maar zelfs in dat geval geven deze verdachtmakingen de 
donatisten niet het recht om te volharden in hun afscheiding van de katholieke kerk. 
Zolang de dorsvloer van Christus nog niet is gewand, mag niemand haar immers 
verlaten vanwege het kaf.147 Wie dat wel doet, laat daarmee zien dat hij het in de 
kerk verwacht van mensen en niet van God.148

Verderop geeft de kerkvader in de beeldtaal van de dorsvloer een verklaring voor 
het vijandige optreden van Petilianus. Hij beschrijft zijn eigen optreden tegen de 
donatisten als het terugvegen van het graan dat van de dorsvloer van Christus is 
weggeslagen, en als het opzoeken van de schapen die zijn weggeraakt van de kudde 
van Christus. Wanneer iemand met zijn bezem het weggeraakte graan, vermengd met 
grond en kaf, terugveegt, is het niet vreemd dat hij de belediging van terugspringend 
stof moet verdragen, aldus Augustinus. En als iemand op zoek gaat naar de verloren 

144.  Cf. c. litt. Pet. 3,3 en 3,11. In 3,11 o.a. Quid ergo iam de illis praeteritis atque abolitis malis meis 
defendendis laborem, de quibus Petilianus multa quidem falsa dixit, sed plura uera non dixit? 
de tempore autem uitae meae, quod est post baptismum, uobis quicumque me nostis superfluo 
loquor ex his, quae nota esse hominibus possunt; hi uero, qui me non nouerunt, non ita iniqui esse 
debent in me, ut magis de me credant Petiliano quam uobis. nam si laudanti amico credendum 
non est, nec inimico detrahenti.

145.  Cf. c. litt. Pet. 3,3 Iam quod sequitur etsi mihi non audeo coaptare, ut dicam: nihil enim mihi 
conscius sum [1 Cor 4,4], fidenter tamen in conspectu dei dico: nihil eorum, quibus Petilianus 
tempus uitae meae, posteaquam in Christo baptizatus sum, criminatus est, mihi conscius sum.

146.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 3,11 In his me Petilianus manicheum esse dicit, loquens de aliena conscientia; 
hoc ego me non esse dico, loquens de mea conscientia.

147.  Cf. c. litt. Pet. 3,3 Si enim firmissime tenueritis quod exhortor et satago, maledictum esse omnem 
qui spem suam ponit in homine, ut nemo glorietur in homine, aream dominicam propter paleam, 
quae uel nunc uento superbiae percussa uolat uel ultima uentilatione separabitur, nullo modo 
deseretis… In het onmiddellijke vervolg worden ook het huis met kostbaar en waardeloos vaat-
werk, de netten met goede en slechte vissen, de herder met de schapen en bokken, en de akker 
met graan en onkruid genoemd als synonieme metaforen. Zie ook c. litt. Pet. 3,4 en 3,10.

148.  In c. litt. Pet. 3,3 worden twee schriftteksten geciteerd om aan te tonen dat de kerk (en daarmee 
de geldigheid van de sacramenten) niet afhankelijk is van de mensen die in de kerk dienen, maar 
van God. Deze teksten zijn respectievelijk 1 Kor. 3,21 (nemo glorietur in homine) en Jer. 17,5 
(maledictus omnis qui spem suam ponit in homine).
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schapen van Christus (in casu: bij de donatisten), dan is het evenmin verwonderlijk 
dat hij zich verwondt aan de doornen van stekelige woorden.149 Impliciet erkent 
Augustinus met deze woorden dat hij zich gekwetst voelt door de laster van Peti-
lianus. Toch probeert hij de persoonlijke aanvallen van Petilianus los te koppelen 
van zichzelf als privépersoon, en interpreteert hij deze als vijandschap vanwege zijn 
ambtelijke optreden tegen de donatisten. Daarbij gebruikt hij de dorsvloer opnieuw 
als Bijbelse metafoor om de discussie op een theologisch niveau te brengen, ofwel 
om de focus te richten op zaak waarom het zijns inziens gaat, namelijk de kerke-
lijke kwestie.150 Het cruciale principe dat hij in debat met de donatisten verdedigt, 
is immers dat de kerk niet staat of valt met allerlei beschuldigingen die tegen haar 
leden worden ingebracht.151 Hoe belangrijk de dorsvloer daarbij is voor de kerkva-
der, wordt bevestigd wanneer hij zich veelzeggend presenteert als een man van de 
dorsvloer van Christus (homo sum enim de area Christi). Hiermee wil hij de vraag 
overstijgen of hij persoonlijk koren is of kaf. Belangrijker dan allerlei bewijzen van 
zijn onschuld is immers het ecclesiologische principe dat alles wat tegen het kaf kan 
worden ingebracht, geen betrekking heeft op het koren, en dus geen reden is voor 
afscheiding van de kerkelijke dorsvloer.152

Enkele jaren na c. litt. Pet. komt in Cresc. (405-406 AD) de dorsvloer terug in 
het kader van de verdediging tegen persoonlijke aanklachten. Cresconius heeft de 
beschuldigingen van manicheïsme en de kwestie van Megalius’ brief weer van stal 
gehaald. Ook nu neemt Augustinus de moeite om de verdachtmakingen beargumen-
teerd te weerleggen.153 Toch reageert hij nu minder emotioneel op de persoonlijke 
aanvallen. Hij laat niet meer merken dat hij zich gekwetst voelt door de laster, zoals 
in c. litt. Pet. Ook oordeelt hij minder negatief over de houding van Cresconius.154 De 

149.  Cf. c. litt. Pet. 3,12 Quid ergo mirum si, cum grana de area dominica excussa simul cum terra 
et palea introrsum traho, iniuriam resilientis pulueris suffero uel, cum domini mei oues perditas 
diligenter inquiro, spinosarum linguarum uepribus laceror?

150.  Cf. c. litt. Pet. 3,12 Hierin o.a. Ego ecclesiae causam uolo ut noueritis, ille ut meam.
151.  Cf. c. litt. Pet. 3,12 Uerum si miliens tantum talia uel etiam sceleratiora dicat in me, mihi sat est 

ad rem quam nunc ago, quod, qualiscumque in ea sim, tamen ecclesia pro qua loquor inuicta est.
152.  Cf. c. litt. Pet. 3,13 Homo sum enim de area Christi, palea si malus, granum si bonus. non est 

huius areae uentilabrum lingua Petiliani, ac per hoc, quidquid in eius paleam mali etiam uere 
dixerit, nullo modo frumentis eius praeiudicat …

153.  Wat betreft de beschuldiging van manicheïsme erkent Augustinus evenals in c. litt. Pet. dat hij 
in zijn jonge jaren door de manicheeërs is misleid, maar wijst hij er ook op dat het voor vriend 
en vijand duidelijk is dat hij heeft gebroken met deze pestilentiosissima et christianis omnibus 
anathemanda uanitas, cf. Cresc. 3,91 en 4,79. Wat betreft de brief van Megalius herhaalt hij dat 
deze naderhand zijn veroordelende woorden heeft gerectificeerd, en dat hij hiervoor vergeving 
heeft gevraagd, cf. Cresc. 3,92 en 4,79. 

154.  Cf. o.a. Cresc. 3,91 en 4,79. In Cresc. 3,91 bijvoorbeeld: Nolo enim dicere, quia et te litigare delectat. 
parcius quippe ac uerecundius, sed quasi ex obliquo mihi obicis quae ad me omnino non pertinent.
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formele beleefdheid van de geleerde letterkundige heeft blijkbaar een betere uitwer-
king op hem dan de scherpe toon van bisschop Petilianus. Vermoedelijk draagt ook 
de veranderde kerkpolitieke situatie eraan bij dat Augustinus minder heftig reageert 
op de kwaadsprekerij dan voorheen. Wanneer Cresc. verschijnt, zijn de anti-dona-
tistische wetten van keizer Honorius immers van kracht geworden, waardoor de 
positie van katholieke kerk aanzienlijk is versterkt. Het is daarom niet verwonderlijk 
dat Augustinus zich in zijn verdediging minder kwetsbaar voelt dan eerder, al blijft 
het pijnlijk voor hem dat zijn integriteit in het donatistische kamp wordt betwijfeld.

Theologisch gezien vertoont zijn weerwoord in Cresc. grote overeenkomst met c. 
litt. Pet. Augustinus herhaalt dat hij zich onschuldig voelt inzake de genoemde kwes-
ties.155 Toch zoekt hij zijn kracht niet in enig bewijs van persoonlijke onschuld, maar 
in het ecclesiologische principe dat de kerk een corpus permixtum blijft tot de tijd van 
het eschatologische wannen. Daarbij geeft hij de dorsvloer gewoontegetrouw een sleu-
telrol. Uitdagend klinkt zijn reactie op de verdachtmakingen: ‘Wat maakt het echter 
uit voor de zaak waarover wij met elkaar in debat zijn hoe ik persoonlijk ben?’ Daarbij 
argumenteert de kerkvader als volgt: ongeacht of ik stro ben of graan, ik bevind mij 
op de dorsvloer van Christus. Daar zijn koren en kaf als vanzelfsprekend vermengd. 
De beschuldigingen kunnen dus maximaal aantonen dat hij persoonlijk kaf is in 
plaats van koren. Maar gezien vanuit het perspectief van de dorsvloer kan de aanwe-
zigheid van kaf geen reden zijn om de kerk te verlaten: ‘Als u graan was geweest, dan 
zou u het kaf dat met het koren is vermengd niet hebben ontvlucht voor de tijd van 
het wannen …’156 De persoonlijke beschuldigingen kunnen dus op geen enkele wijze 
functioneren als rechtvaardiging voor de donatistische afscheiding, aldus Augustinus.

4.3.2.4.2 Homiletische werken
In een van de psalmpreken resoneren de persoonlijke beschuldigingen in combina-
tie met de dorsvloer: en. Ps. 36,3.157 Evenals in c. litt. Pet. merkt Augustinus op dat 
de donatisten overgaan tot kwaadsprekerij omdat zij geen inhoudelijk weerwoord 
hebben inzake de kerkelijke kwestie.158 Ook nu maakt hij onderscheid tussen zijn 

155.  Cf. Cresc. 3,92.
156.  Cf. Cresc. 3,93 Sed quid ad rem, cuius inter nos uertitur quaestio, qualis ipse sim, cum in area 

dominica sim stipula si malus, granum si bonus? uos tamen si grana essetis, paleam conmixtam, 
sicut admonet etiam ipse Cyprianus, ante tempus uentilationis non refugeretis. Hier wordt ove-
rigens ook terloops gerefereerd aan het gezag van Cyprianus, waaraan Augustinus eerder meer 
woorden heeft gewijd, cf. o.a. Cresc. 2,43-44; 2,48; 3,35; 3,73; zie ook 4,67. 

157.  En. Ps. 36,3 wordt gelocaliseerd in Carthago en globaal gezien gedateerd in dezelfde jaren als 
c. litt. Pet. en Cresc., volgens Fiedrowicz mogelijk in de herfst/winter van het jaar 403, zie het 
overzicht in hoofdstuk 1.

158.  Cf. en. Ps. 36,3,19 Loquantur ergo aduersus nos quidquid uolunt; nos diligamus illos et nolentes. 
nouimus enim, fratres, nouimus linguas eorum, propter quas eis non irascamur, patienter ferte 
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vroegere en zijn tegenwoordige leven. Hij toont zich bewust van het feit dat men 
in Carthago gemakkelijk een en ander over zijn verleden kan achterhalen, maar 
vraagt zich hardop af welke winst dat voor zijn tegenstanders oplevert. Volgens eigen 
zeggen oordeelt hijzelf nog negatiever over zijn vroegere leven dan zij, maar des te 
meer belijdt hij dat zijn oude leven door Gods genade verleden tijd is.159 Wat betreft 
zijn tegenwoordige leven erkent hij wel eigen zwakheid en zonden in gedachten en 
gevoelens, maar betwist hij dat de donatisten hierover zouden kunnen oordelen. Dit 
oordeel komt immers toe aan God.160 Een concrete verdachtmaking die in c. litt. Pet. 
en Cresc. nog niet is genoemd, betreft de doop van Augustinus en zijn vrienden.161 
De donatisten sneren dat men in Carthago wel weet van hun slechte leven, maar 
niet van hun doop.162 Augustinus herinnert eraan dat hij inderdaad buiten Carthago 
is gedoopt, maar wel binnen de gemeenschap van de wereldwijde kerk. Hij voegt 
daaraan toe dat het geen wonder is dat de donatisten die daarbuiten staan niet weten 
waar hij is gedoopt.163 Toch zoekt hij hier, evenals in de niet-homiletische werken, 
zijn kracht niet in argumenten ten dienste van zijn persoonlijke zaak. Des te meer 
concentreert hij zich in deze preek opnieuw op de zaak van de kerk. Daarbij gebruikt 
hij de dorsvloer als theologische metafoor om de persoonlijke aanvallen te neutrali-
seren. In het ergste geval bewijzen deze dat Augustinus kaf in plaats van koren zou 
zijn. Maar zelfs dan betekenen deze beschuldigingen geen grond voor afscheiding. 
De kerk van Christus is immers als een dorsvloer waar niet alleen koren maar ook 
kaf te vinden is.164

4.3.2.4.3 Deelconclusies
In twee van zijn grote anti-donatistische werken (c. litt. Pet. en Cresc.) verantwoordt 
Augustinus zich met betrekking tot persoonlijke beschuldigingen die door de dona-
tisten tegen hem worden ingebracht. Deze beschuldigingen zijn volgens hem bedoeld 

nobiscum. uident enim in causa se nihil habere, et linguas conuertunt in nos, et incipiunt de nobis 
dicere mala … Latere donatistische reacties, bijvoorbeeld tijdens de Carthaagse rechtszittingen 
in het jaar 411, maken duidelijk dat de donatisten daar zelf anders over denken. Dat neemt niet 
weg dat Augustinus vanuit zijn eigen perspectief de donatisten schaakmat zet, niet in het minst 
met de metafoor van de area, en dat hij hierin zijn gelijk haalt tijdens de genoemde collatio 
Carthaginiensis.

159.  Cf. en. Ps. 36,3,19. Hierin o.a. In errore peruerso desipientes et insanientes fuimus, non negamus; 
et quantum praeteritum nostrum non negamus, tanto magis deum qui nobis ignouit, laudamus.

160.  Cf. en. Ps. 36,3,19. Augustinus verwijst hier o.a. naar 1 Kor. 4,3-4.
161.  In dit verband spreekt Augustinus, anders dan in het voorgaande, in meervoud, cf. en. Ps. 36,3,19.
162.  Augustinus schrijft zelf over zijn zondige levenswandel in Carthago in conf. 3,1-5,15.
163.  Cf. en. Ps. 36,3,19.
164.  Cf. en. Ps. 36,3,19 Uerumtamen, fratres mei, quid eis dicam? suspicamini quod uultis de nobis. 

si boni sumus, in ecclesia Christi frumenta sumus; si mali sumus, in ecclesia Christi palea sumus, 
tamen ab area non recedimus.
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om zijn integriteit als bisschop van de katholieke kerk te ondermijnen. Uit de reac-
ties van Augustinus blijkt dat hij zich gekwetst voelt door de verdachtmakingen, al 
blijkt dit meer uit zijn weerwoord tegen Petilianus dan tegen Cresconius. In beide 
geschriften neemt hij de moeite om gedetailleerd op de aanklachten in te gaan. 
Tegelijk probeert hij de discussie over zijn persoonlijke (on)schuld te overstijgen 
door de aandacht te concentreren op de theologische kwestie van de kerk. Daarbij 
hanteert hij de dorsvloer als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk. Hij 
doet dit op soortgelijke wijze als in zijn verdediging tegen de beschuldigingen van 
persecutio en traditio. Hij betoogt dat de ergste verdachtmakingen hooguit kunnen 
aantonen dat hij persoonlijk kaf in plaats van koren zou zijn. Maar dat laat onverlet 
dat de kerk van Christus is als een dorsvloer waar als vanzelfsprekend koren en kaf 
te vinden zijn voordat het wannen begint. Contra de donatistische afscheiding spitst 
hij zijn argumentatie toe op het principe dat de aanwezigheid van kaf geen legitiem 
argument is om de dorsvloer te verlaten, en betoogt hij dat de donatistische afschei-
ding geen recht heeft van bestaan.

In de homiletische werken functioneert de area eenmaal om persoonlijke beschul-
digingen vanuit het donatistische kamp te pareren. De betreffende passage in en. 
Ps. 36,3 geeft enige aanvullende informatie over deze laster, in casu het in twijfel 
trekken van de doop van Augustinus en zijn vrienden. Verder spreekt Augustinus 
in deze preek enigszins openhartiger over zijn eigen zwakheid en zondige gebreken 
dan in de polemische geschriften. Ondertussen functioneert de dorsvloer theologisch 
gezien op dezelfde manier als in c. litt. Pet. en Cresc.

4.3.3 De area in de aanval tegen de donatistische heiligheidspretenties

4.3.3.1 Inleidend
In de donatistische polemiek beperkt Augustinus zich niet tot de verdediging. Hij 
gaat ook over tot de aanval, en richt zich daarbij vooral op het hoge heiligheidsideaal 
van de donatisten. Opnieuw speelt de dorsvloer hierbij een belangrijke rol in het 
theologische debat. Voor de donatisten is het ecclesiologische principe van de tijde-
lijke permixtio van de kerk onacceptabel. Zij legitimeren hun afscheiding immers 
met de claim dat zij de zuivere kerk zonder vlek of rimpel zouden zijn, ofwel een 
kerk die is gezuiverd van het kaf. Daarom probeert Augustinus de heiligheidsclaims 
van zijn opponenten te ondermijnen, en te bewijzen dat er ook bij hen kaf onder het 
koren is. Op deze wijze wil hij afrekenen met de ecclesiologische rechtvaardiging 
voor hun afscheiding.
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4.3.3.2 De area in de aanval inzake persecutio (vervolging)

4.3.3.2.1 Niet-homiletische en homiletische werken165

In ep. 23 (392 AD) maakt Augustinus melding van de tempora Macariana waarmee 
de donatisten de katholieke kerk willen raken.166 Meteen kaatst hij de bal terug met 
de melding van de woestheid van de donatistische circumcelliones (saeuitia circum-
cellionum).167 De circumcelliones zijn landarbeiders uit de kring van de donatisten 
die zich hebben georganiseerd in licht bewapende verzetsgroepen. Rond het jaar 
340 zijn het de circumcelliones die een boerenopstand in gang zetten in Numidië. 
Deze opstand loopt zozeer uit de hand dat zelfs donatistische bisschoppen de over-
heid vragen om in te grijpen, een indicatie dat de daden van de circumcelliones niet 
zonder meer de goedkeuring van de donatisten kunnen wegdragen.168 Algauw wordt 

165.  In de homiletische werken wordt wel enkele malen verwezen naar de circumcelliones en het 
geweld waaraan de donatisten zelf schuldig zijn, maar dat gebeurt niet in relatie tot de area. Ver-
wijzingen naar de circumcelliones zijn te vinden in: s. 47,17-18; s. 62,17; s. 198,45 (=Dolbeau 
26,45); s. 299A,3 (=Dolbeau 4,3); s. 313E,7 (=Guelf. 28,7); en. Ps. 10,5; en. Ps. 36,2,18; en. Ps. 
54,25-27; en. Ps. 57,15; en. Ps. 95,11; en. Ps. 132,3.6.

166.  Cf. ep. 23,6; zie ook boven (de area in de verdediging tegen de beschuldiging van persecutio).
167.  Zie inzake de circumcelliones o.a. A.C. de Veer, ‘Les violences des circoncellions d’après le 

témoignage de saint Augustin’ in: BA 31 (1968), p. 809-810 (note complémentaire 35); C. Le-
pelley, ‘Circumcelliones’ in: AL 1 (1986-1994), p. 930-936; A.D. Fitzgerald, ‘Circumcellions’ 
in: AthAg (1999), p. 193-194; Shaw, Sacred Violence, met name p. 490-543, 630-720, 771-806 
en 828-839. Lepelley geeft een overzicht van moderne interpretaties van het optreden van de 
circumcelliones, waarbij hij zich kritisch uitlaat over eenzijdig sociologische verklaringen (o.a. 
Thümmel, Matroye en Frend). Volgens hem laat recenter onderzoek (o.a. Jones, Brown, Février, 
Tengström, Diesner) zien dat de circumcelliones aanvankelijk wel nauw verbonden zijn met de 
boerenopstand, maar dat dit slechts een tijdelijke fase is. In latere jaren, in het bijzonder ten 
tijde van Augustinus’ ambtelijke dienst, werpen de circumcelliones zich niet op als voorvechters 
van een sociale revolutie, maar als gewelddadige vechters voor de donatistische kerk. Shaw 
gaat hierin mee, maar relativeert het gewelddadige karakter van de circumcelliones. Volgens 
hem wordt het beeld vertekend doordat de relatief onbetekenende religieuze gewelddadigheden 
zijn gedocumenteerd in de kerkelijke polemiek, in onderscheid van het veel omvangrijkere en 
gewelddadigere ‘gewone’ geweld. Hij schrijft bijvoorbeeld: ‘Furthermore, the incidents of reli-
gious violence werd small-scale events that were restricted in number and extent. They were a 
minuscule proportion of all incidents of attacks on property and persons, including homicides, 
in the African provinces of the empire of the period. As far as the context of sectarian violence 
is concerned, the paradox is that by far most of these other everyday acts of damage and harm 
have been entirely forgotten’, zie Shaw, p. 779. Volgens Shaw is er pas sprake van echt religieus 
geweld wanneer de Vandalen Noord-Afrika onder de voet lopen, zie Shaw, p. 802-804.

168.  Cf. Lepelley, ‘Circumcelliones’, p. 931-932. Lepelley baseert zich hier op Optatus, zie Optatus 
Mileuitanus, Aduersus Parmenianum Donatistam 3,4. Een andere aanwijzing dat de circumcelli-
ones ook in eigen kring min of meer omstreden zijn, is het ontstaan van de donatistische afsplit-
sing van de rogatisten die zich distantiëren van het gebruik van geweld, zie bijvoorbeeld Frend, 
The Donatist Church, p. 197-199. Soms laat ook Augustinus merken dat hij zich bewust is van 
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de plattelandsrevolutie met harde hand door het Romeinse leger onderdrukt. Maar 
wanneer Macarius begint op te treden tegen de donatistische kerk, komen de cir-
cumcelliones weer in beeld, onder andere op verzoek van de donatistische bisschop 
Donatus van Bagai.169 Met hand en tand verzetten zij zich tegen de onteigening van 
de donatistische kerkelijke goederen ten bate van de katholieke kerk. Ook dit verzet 
wordt door de Romeinse militaire macht neergeslagen. De saeuitas die in deze jaren 
bij de circumcelliones wordt gevonden, heeft min of meer het karakter van wan-
hoopsacties waarbij men soms bewust het martelaarschap zoekt. In de dagen van 
Augustinus laten de circumcelliones weer volop van zich horen, ook in omgeving van 
Hippo Regius. Zij presenteren zich dan als de gewelddadige flank van de donatisten. 
Hun brutaliteit en gewelddadigheid tegen de ecclesia catholica worden herhaaldelijk 
gememoreerd door Augustinus in zijn anti-donatistische werken.170

Ook in ps. c. Don. (393 AD) zet Augustinus de tegenaanval in met een verwijzing 
naar het gewelddadige optreden van de donatistische strijdgroepen.171 Maar in dit 
hekeldicht laat hij niet langer in het midden wie volgens hem de grootste blaam 
treft wat betreft persecutio. Al betwist hij niet wat Macarius verweten kan worden, 
volgens hem zijn de circumcelliones erger.172 Zijn eerste argument is dat het optre-
den van Macarius inmiddels geruime tijd verleden tijd is, terwijl het geweld van 
de circumcelliones nog aan de orde van de dag is.173 Het tweede argument is dat 
Macarius heeft opgetreden met keizerlijk mandaat, terwijl de circumcelliones noch 
door de wettige overheid, noch door Christus zijn gemandateerd.174 In dit verband 
worden de volgende concretiseringen genoemd van hun wetteloze razernij (insania 
sine lege): er worden mensen bedreigd en in elkaar geslagen met de knots, soms 
met dodelijke afloop; verder is er sprake van brandstichtingen.175 De knotsen van de 

het feit dat een deel van de donatistische bisschoppen zich distantieert van de circumcelliones, zie 
bijvoorbeeld c. ep. Parm. 1,17 (zie onder).

169.  De betreffende bisschop draagt dezelfde naam als de leidsman van de donatistische kerk (Dona-
tus), maar hij is letterlijk een alter Donatus, zie bijvoorbeeld Lancel, ‘Donatistae’, p. 613.

170.  Cf. Lepelley, ‘Circumcelliones’, p. 930-935; bij Augustinus passim.
171.  Cf. ps. c. Don. 144 Clamatis uos de Machario et nos de circumcellione. 
172.  Cf. ps. c. Don. 153 Non dico istum (sc. Macarium) nil peccasse sed uestros (sc. circumcelliones) 

peiores esse.
173.  Cf. ps. c. Don. 145-147 Illud nostrum iam transactum, uestri non cessant usque hodie. habet 

paleas area nostra; uos hoc solum uultis esse. uos enim non uultis pacem. Augustinus schrijft dit 
in de jaren waarin de donatisten nog relatieve rust genieten. Later, wanneer de anti-donatistische 
wetgeving van keizer Honorius van kracht wordt (12 februari 405 AD), verslechtert de situatie 
voor de donatisten zozeer dat de persecutio door de Romeinse overheid weer actueel wordt.

174.  Cf. ps. c. Don. 154-155 Quis enim praecepit illis (sc. circumcellionis) per Africam saeuire ? non 
Christus, non imperator haec probatur permisisse … 

175.  Cf. ps. c. Don. 147-148 Illi minantur de fuste et utinam minarentur et non tunderent cotidie; zie 
ook ps. c. Don. 91 fustes, ignes, mortes dico, quae committunt uestri in luce; in ps. c. Don. 155-160  
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circumcelliones zijn overigens indicatief voor hun amateurisme in vergelijking met 
de professionele bewapening van het Romeinse leger. Toch noemt Augustinus een 
zogenaamd principiële reden waarom de circumcelliones een knots in plaats van 
een zwaard gebruiken: Christus heeft immers bevolen het zwaard op te bergen.176 
Sarcastisch merkt hij op dat een knots die mensen een langzame dood bezorgt, wreder 
is dan het zwaard.177 Afkeurend laat hij zich uit over de naam die de vechtersbazen 
aan hun knotsen geven: Israëlieten.178 Ondertussen geeft deze kritiek van Augustinus 
enig inzicht in het zelfbeeld van de circumcelliones. Zij beschouwen zichzelf als 
strijders die gehoorzaam zijn aan het gebod van Christus, en zij identificeren zichzelf 
met het volk van God.

Scherper wordt de toon met betrekking tot de circumcelliones in c. ep. Parm. (400-
404 AD). Augustinus noemt hen rondzwervende benden jonge woestelingen die heel 
Afrika onveilig maken. Als opmerkelijk detail vermeldt hij dat zij tegenwoordig niet 
meer de knots maar het zwaard hanteren, een indicatie van enige professionalise-
ring.179 Hij karakteriseert hen als gewelddadige, bloeddorstige en roofzuchtige benden 
die bekendstaan om hun losbandigheid, dronkenschap en overspelige gedrag, ofwel 
om een levenswandel die alles behalve heilig is.180 De gesignaleerde veranderingen 
worden door Shaw geïnterpreteerd als politieke retoriek, met de bedoeling om de 
circumcelliones te brandmerken als een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.181 
Maar daarbij gaat hij voorbij aan de betekenis die de dorsvloer in dit verband krijgt 
wat betreft het theologische debat. Juist door middel van de deze metafoor laat Au-
gustinus zien dat zijn eerste bedoeling is het ondermijnen van de heiligheidsclaims 
waarmee de donatisten hun schisma rechtvaardigen. De vermelde praktijken van 
de circumcelliones functioneren in dit verband als bewijs dat de donatisten niet 

worden o.a. genoemd: fustes et ignes priuatos et insaniam sine lege. 
176.  Cf. Matth. 26,52. 
177.  Cf. ps. c. Don. 157-160. 
178.  Cf. ps. c. Don. 161-163. 
179.  Cf. c. ep. Parm. 1,17 … quam multa cotidie per furiosos ebriosorum iuuenum greges quibus 

principes constituunt, qui primum tantummodo fustibus, nunc etiam ferro se armare coeperunt, 
qui circumcellionum notissimo nomine per totam Africam uagantur et saeuiunt, contra omnem 
ordinem legum potestatumque committunt. Overigens vermeldt Augustinus wel dat donatistische 
bisschoppen die op de misdaden (scelera) van de circumcelliones worden aangesproken zich 
soms van hen distantiëren, cf. c. ep. Parm. 1,17. 

180.  Cf. o.a. c. ep. Parm. 1,17 ebriosorum iuuenum greges; c. ep. Parm. 1,19 si more suo uiolenter ob-
sisterent; c. ep. Parm. 2,7 nam ipsi uere sanguinem … corporaliter per furias circumcellionum … 
fundunt; c. ep. Parm. 1,17 ebriosorum iuuenum greges; cf. c. ep. Parm. 3,18 Unde ergo tanti gre-
ges circumcellionum? unde tantae turbae conuiuiorum ebriosorum et innuptarum sed non incor-
ruptarum innumerabilia stupra feminarum? unde tanta turba raptorum auarorum faeneratorum?

181.  Zie bijvoorbeeld Shaw, Sacred Violence, p. 712-718; zie ook p. 517-543 (over het Ravenna-dos-
sier).
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kunnen volhouden dat zij zuiver koren zijn.182 In c. litt. Pet. (400-403 AD) slaat Au-
gustinus de donatisten opnieuw om de oren met de circumcelliones. Herhaaldelijk 
komt hij terug op hun gewelddadige aanvallen en hun losbandige leefwijze om de 
donatistische heiligheidsclaim van een zuivere kerk als zuiver koren zonder kaf te 
ondermijnen.183 De indruk dat de strijdgroepen professionaliseren, wordt in c. litt. 
Pet. bevestigd. De tijd dat zij met knotsen zwaaien, is voorbij. Inmiddels zijn zij be-
hendig geworden met het zwaard en het afschieten van slingerstenen.184 Illustratief 
is het detail dat Augustinus hen niet meer aanduidt als groepen (greges), maar als 
militaire eenheden (agmina en legiones), en dat hij hun functioneren omschrijft als 
militair optreden (militare).185 Al kan hier sprake zijn van retorische overdrijving, 
het lijkt erop dat de circumcelliones steeds meer het imago van getrainde strijders 
krijgen. Ook in cath. fr. (401/402 AD) worden zij genoemd als sprekend voorbeeld 
van kaf bij de donatisten.186

De anti-donatistische wetten van keizer Honorius (12 februari 405 AD) geven 
nieuwe actualiteit aan de kwestie van de persecutio. Deze wetten worden in Cresc. 
(405-406 AD) onder andere verdedigd met het argument dat deze nodig zijn om de 
gewelddadigheden van de donatisten zelf te beteugelen.187 Vanaf nu noemt Augustinus 

182.  In c. ep. Parm. 3,17 heeft Augustinus de claim van de donatisten dat zij niet alleen de ware maar 
ook de zuivere kerk (aangeduid als grana purgatissima) zouden zijn, al bestempeld als goddeloze 
arrogantie (sacrilega praesumptio) en verwerpelijke hoogmoed (nefanda elatio). Zie ook c. ep. 
Parm. 3,18 Quid ad haec respondetur? non sunt ista? an et hoc triticum est? uae impudentissimae 
negationi, si aput se ista non esse, uae sceleratissimae peruersitati, si frumenta esse responderint.

183.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 2,93 en 2,110. In c. litt. Pet. 2,93 Quasi uero uos iam sitis massa purgata … si 
mansueti homines lucis uocabulum tenent, furor circumcellionum ubi nisi in tenebris deputabi-
tur?

184.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 2,195 Uetus quippe ista eorum militia fuit (sc. solis saeuire fustibus), nunc 
autem nimium profecerunt. nam inter uinulenta conuiuia et cum feminis maritos non habentibus 
liberam comitandi uagandi iocandi bibendi pernoctandi licentiam non solum fustes tornare, sed 
etiam ferrum uibrare et fundas circumagere didicerunt.

185.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 2,184 en 2,195.
186.  Cf. cath. fr. 50 … aut quia tanta mala committunt circumcelliones … sit ista omnis turba palea 

eorum … ; zie ook cath. fr. 54 proinde circumcellionum uestrorum inordinatas licentias et super-
bas insanias iuste reprehendimus …; cath. fr. 56 … talia, qualia uestri circumcelliones et eorum 
similes ubi possunt membris eius (sc. ecclesiae) infligunt …

187.  Zie o.a. Cresc. 3,46-57. Augustinus verwijt de donatisten bijvoorbeeld dat zij de martelaar uit-
hangen, terwijl hun eigen clerici en circumcelliones veel ergere misdaden begaan dan alles wat 
hun wordt aangedaan. Zie ook De Veer, ‘Les violences des circoncellions’, p. 809-810. Overi-
gens schrijft De Veer (evenals later Shaw in Sacred Violence) in de genoemde aantekening dat 
Augustinus de gewelddadigheden van de circumcelliones alleen opvoert in zijn polemiek om de 
anti-donatistische wetgeving te rechtvaardigen. Daarmee gaat hij voorbij aan datgene waar het 
volgens Augustinus om gaat, namelijk het ondermijnen van de donatistische heiligheidsclaims, 
en daarmee de theologische rechtvaardiging voor hun afscheiding. 

Koren en kaf boek.indb   210 13-01-20   09:13



211

4 – de AreA Als metAfoor Voor de tIjd Voor AfgAAnd AAn het lAAtste oordeel

de circumcelliones in één adem met de donatistische geestelijken, om te benadruk-
ken dat hun wandaden heel de donatistische kerk aangerekend moeten worden.188 
Volgens Augustinus verstoren de circumcelliones niet alleen de kerkelijke maar 
ook de maatschappelijke vrede, en maken zij zich schuldig aan (vaak nachtelijke) 
roofovervallen, brandstichting en allerlei vormen van bedreigingen, ernstige mis-
handeling, soms zelfs moord.189 In ep. 105 (409 AD) worden opnieuw voorbeelden 
van donatistische terreur opgesomd.190 De bedoeling hiervan is duidelijk te maken 

188.  Cf. o.a. Cresc. 3,46-47; 3,51; 3,53; 3,69; breuic. 3,22; c. Don. 22; ep. 88,1; ep. 105,3; ep. 108,14; 
ep. 185,25. Ter illustratie: in ep. 105,3 schrijft Augustinus dat de clerici van de donatisten altijd 
al de leidslieden van de circumcelliones zijn geweest. Overigens is hiermee niet gezegd dat Au-
gustinus persoonlijk van mening zou zijn dat de zonden van afzonderlijke personen heel de kerk 
aangerekend moeten worden (zie boven, de area in de verdediging tegen de diverse donatistische 
beschuldigingen). Wel kan hij op deze wijze zijn aanval meer kracht bijzetten, namelijk dat de 
donatisten (ook gezien vanuit hun eigen perspectief) niet kunnen volhouden dat zij een kerk van 
zuiver koren zonder kaf zouden zijn.

189.  In Cresc. 3,46 noemt Augustinus bijvoorbeeld aanvallen van de circumcelliones met hun beruchte 
knotsen en zwaarden, bovendien een nieuw soort misdaad waarbij zij kalk met azijn in andermans 
ogen gieten om hem blind te maken. In Cresc. 3,47 noemt hij: moord (caedes), roverij (rapina), 
brandstichting (incendia) en verblinding (caecitatas); hij spreekt daarbij over het bedenken van 
(excogitare), dreigen met (minare) en uitvoeren (exercere) van deze misdaden. Overigens wordt 
hier de indruk gewekt dat deze gewelddadigheden zich met name richten tegen de katholieke 
clerici. In Cresc. 3,47 noemt hij bijvoorbeeld Servus, bisschop van Thubursicum-Bure, die in de 
loop van een juridisch proces over het eigendomsrecht van kerkelijke goederen door de donatisten 
wordt aangevallen. Zelf kan hij ternauwernood aan de dood ontsnappen, maar zijn vader, een ge-
respecteerde presbyter, overlijdt enkele dagen later aan zijn verwondingen, zie ook A.C. de Veer, 
‘Servus, évêque catholique de Thubursicum-Bure’ in: BA 31 (1968), p. 814-815. Verder noemt 
Augustinus in Cresc. 3,47 het voorbeeld van Maximianus, bisschop van Bagai. Deze krijgt na een 
gerechtelijke uitspraak een kerkgebouw terug uit handen van de donatisten, maar wordt daarna 
aangevallen en zo ernstig mishandeld dat hij op sterven na dood is, zie ook ep. 185,26-28 en A.C. 
de Veer, ‘Maximianus évêque catholique de Bagai’ in: BA 31 (1968), p. 815-817. In Cresc. 3,50-
51 wordt beschreven hoe Possidius, bisschop van Calama, weet te ontkomen aan een hinderlaag 
van gewapende mannen, maar naderhand toch wordt achterhaald. In de hoeve waar hij de toe-
vlucht heeft genomen wordt hij beledigd en mishandeld, zie ook A.C. de Veer, ‘Crispinus, évêque 
donatiste de Calama’ in: BA 31 (1968), p. 817-819; zie verder ep. 105,4 en Possidius, Vita 12. In 
Cresc. 3,53 wordt een voorval beschreven uit de omgeving van Hippo. Het betreft de donatistische 
presbyter Restitutus die is teruggekeerd naar de ecclesia catholica, en vervolgens door de dona-
tistische clerici en circumcelliones wordt ontvoerd, met knotsen in elkaar geslagen, in een mod-
derpoel geworden, openlijk onteerd, en bijna twaalf dagen gevangen gehouden; zie ook ep. 105,3. 

190.  In ep. 105,1 vertelt Augustinus dat hij met de dood is bedreigd door donatistische presbyters 
vanwege zijn inspanningen om donatisten terug te brengen naar de ecclesia catholica. Ep. 105,3 
maakt melding van Marcus, presbyter van Casfaliano, die vanwege zijn overkomst naar de katho-
lieke kerk zodanig is mishandeld dat hij bijna aan zijn verwondingen is overleden. Soortgelijke 
voorvallen worden gemeld van Restitutus van Victoriano (zie ook Cresc. 3,53) en Marcianus van 
Urga. In ep. 105,4 wordt de wraakactie tegen Possidius opnieuw in herinnering geroepen (zie 
ook Cresc. 3,50-51). 
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dat de donatisten hun heiligheidspretenties niet waar kunnen maken, dat hierdoor 
de rechtvaardiging voor hun afscheiding wordt ondermijnd, en dat zijzelf debet zijn 
aan de anti-donatistische wetgeving.191

De uitvoering van de godsdienstige staatswetten brengt een gevoelige slag toe 
aan de donatistische kerk. Behalve gemeenteleden en ambtsdragers keren zelfs vele 
circumcelliones terug naar de katholieke kerk.192 Al laten de donatistische strijders 
tot na de Carthaagse rechtszittingen in 411 van zich horen, in het donatistische kamp 
groeit de onvrede over hun optreden. Aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in ep. 185 
(416/417 AD). Op basis van het getuigenis van ex-donatisten concludeert Augustinus 
dat er een angstcultuur was ontstaan bij de donatisten, waardoor mensen die wel 
terug wilden naar de moederkerk dat niet durfden.193 Ook schrijft hij dat talloze 
overtuigde donatisten ontstemd zijn over de gewelddadigheden waaraan hun eigen 
mensen zich schuldig maken, en zich ervan distantiëren.194 Voor Augustinus is dit 
een bewijs dat de donatisten eindelijk erkennen dat er ook in hun eigen gelederen 
kaf aanwijsbaar is.195

4.3.3.2.2 Deelconclusies
Wat betreft de donatistische beschuldigingen van persecutio kaatst Augustinus de 
bal meteen terug met een verwijzing naar de circumcelliones, de gewelddadige flank 
van de donatisten. Hij doet dit al in ep. 23 (392 AD), de eerste brief waarin de area 
functioneert in relatie tot deze thematiek. Uit c. ep. Parm. (400-404 AD) en c. litt. 
Pet. (400-403 AD) kan worden afgeleid dat de circumcelliones professionaliseren, al 
blijft hun optreden amateuristisch in vergelijking met het Romeinse leger. In dezelfde 

191.  Cf. ep. 105,5 Uidetis, quia uos contra pacem Christi uiolenter insurgitis et patimini non pro ipso 
sed pro iniquitatibus uestris. quae est ista dementia, ut, cum male uiuitis, latronum facta faciatis 
et, cum iure punimini, gloriam martyrum requiratis?

192.  Cf. o.a. ep. 93,2; ep. 185,13 en 30; c. Gaud. 1,27.
193.  Cf. ep. 185,13 Quid de illis dicamus, qui nobis cotidie confitentur, quod iam olim uolebant esse 

catholici, sed inter eos habitabant, inter quos id, quod uolebant, esse non poterant per infirmita-
tem timoris, ubi, si unum uerbum pro catholica dicerent, et ipsi et domus eorum funditus euer-
terentur?

194.  Cf. ep. 185,16 Horrebant ista plurimi in ipsa superstitione haeretica constituti et, cum innocentiae 
suae sufficere arbitrarentur, quod sibi talia displicerent … Deze gewelddadige terreur wordt ge-
concretiseerd in met name ep. 185,13; 185,15-16; 185,18; 185,25-30; 185,41. Overigens worden 
de gewelddadigheden van de donatisten later nog wel genoemd in c. Gaud., maar niet meer in 
relatie tot de metafoor van de area. 

195.  Cf. ep. 185,16 … dicebatur eis (sc. donatistis) a catholicis: si innocentiam uestram mala ista non 
polluunt, quo modo dicitis orbem christianum uel falsis uel certe ignotis Caeciliani peccatis esse 
pollutum? quo modo uos nefario scelere ab unitate catholica tamquam ab area dominica separa-
tis, quae usque ad tempus uentilationis necesse est ut habeat et frumentum in horreo reconden-
dum et paleam ignibus consumendam?
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anti-donatistische werken wordt de toon van Augustinus scherper met betrekking 
tot de circumcelliones. In recente studies zoals van Shaw wordt dit uitgelegd als 
politieke retoriek met de bedoeling hen te brandmerken als gevaar voor de openbare 
orde. Maar daarbij gaat men voorbij aan de betekenis die de dorsvloer in dit verband 
krijgt. Door middel van deze metafoor concentreert Augustinus de aandacht immers 
voluit op het theologische debat. De gewelddadigheden van de donatistische strij-
ders worden gepresenteerd als bewijs dat zij kaf zijn, en dat de donatistische kerk 
geen kerk van zuiver koren zonder kaf is. Op deze wijze worden de donatistische 
heiligheidsclaims ondermijnd, en daarmee hun theologische rechtvaardiging van 
het schisma. Aanvankelijk geeft Augustinus enige ruimte aan de erkenning dat de 
wandaden van de circumcelliones niet alle donatisten aangerekend mogen worden. 
Dat verandert wanneer de kwestie van de persecutio actueler wordt vanwege de an-
ti-donatistische wetgeving van keizer Honorius (12 februari 405 AD). Vanaf Cresc. 
(405-406 AD) plaatst Augustinus de circumcelliones zonder meer op één lijn met 
de donatistische clerici. Daarmee is niet gezegd dat hun mogelijke wandaden alle 
donatisten persoonlijk aangerekend zouden moeten worden. Wel bedoelt de kerkva-
der hiermee dat hun gewelddadigheden bewijzen dat de donatistische kerk an sich 
haar heiligheidsclaims niet kan volhouden tegenover de katholieke kerk. In ep. 185 
(416/417 AD) signaleert de kerkvader een toenemende onvrede onder de donatisten 
over het gewelddadige optreden van hun eigen strijders. Augustinus interpreteert dit 
als een bewijs dat de donatisten zelf eindelijk erkennen dat er in hun eigen gelederen 
kaf te vinden is, en dat de kerk dus een gemengd lichaam is zoals een dorsvloer waar 
koren en kaf onderling vermengd blijven tot de oordeelsdag.

4.3.3.3 De area in de aanval inzake traditio (verraad)

4.3.3.3.1 Niet-homiletische werken
Wanneer Augustinus overgaat tot de aanval inzake traditio (verraad), is het zijn 
bedoeling om aan te tonen dat het kaf van traditores niet alleen in de katholieke, 
maar ook in de donatistische kerk aanwijsbaar is. In dit verband is de dorsvloer hem 
opnieuw van dienst om de ecclesiologische heiligheidspretenties van de donatisten 
te ondermijnen. Wel reageert hij in ps. c. Don. (393 AD) anders op de beschuldiging 
van traditio dan van persecutio. In plaats van enige erkenning dat er kaf van tradi-
tores in de kerk zou kunnen zijn, legt hij het verwijt geheel terug bij de donatisten. 
In dit verband beroept hij zich op de schriftelijke verslaglegging van de historische 
feiten ten tijde van Caecilianus.196 Volgens hem stonden sommige Numidische bis-
schoppen die samenzweerden tegen Caecilianus zelf te boek als traditor, en hebben 

196.  Cf. ps. c. Don. 47-84.
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zij Caecilianus aangeklaagd om de aandacht af te leiden van hun eigen schuld.197 
Kort en krachtig klinkt het: ‘U verwijt ons verraad; wij antwoorden dat u het zelf 
hebt gedaan.’198

Pas in ep. 43 (396 AD) toont Augustinus zich bereid om in zijn retorische argu-
mentatie rekening te houden met de theoretische mogelijkheid dat de donatistische 
beschuldigingen van traditio hout zouden kunnen snijden.199 Ondertussen blijft hij 
bij zijn standpunt dat het kaf van de traditores in ieder geval bij de donatisten aan-
wijsbaar is. Om dit aan te tonen, verwijst hij onder andere naar kerkelijke verslagen 
(gesta ecclesiastica) die zijn gerelateerd aan het proces tegen Caecilianus.200 Hij 
schrijft niet alleen, zoals in ps. c. Don., dat er traditores aanwezig waren tijdens het 
concilie waardoor Caecilianus werd veroordeeld, maar zelfs dat het merendeel van 
de aanwezige bisschoppen zich schuldig heeft gemaakt aan traditio.201 Een concrete 
naam van een donatistische traditor wordt vermeld in ep. 53 (400 AD), een brief die 
Augustinus samen met Fortunatus en Alypius heeft geschreven. In deze brief wordt 
Generosus, een belangrijke rijksambtenaar in Constantina (=Cirta), geattendeerd op 
de stedelijke en kerkelijke archieven. Hierin zijn belastende feiten te vinden tegen 
Silvanus, een van de vroegere bisschoppen in zijn stad.202 Als subdiaken heeft hij, 
samen met de toenmalige bisschop Paulus, tijdens de vervolgingen van Diocletianus 
in 303 AD, kerkelijke kostbaarheden aan de vijand overgeleverd.203 Deze Silvanus 
werd naderhand in Constantina (=Cirta) bevestigd als bisschop, en was later actief 

197.  Cf. ps. c. Don. 49-71; hierin o.a. 49-50 Erant quidam traditores librorum de sancta lege episcopi 
de Numidia et non quilibet de plebe; verder 65-68 sed hoc libenter finxerunt quod se nouerant 
fecisse, quia fama iam loquebatur de librorum traditione. sed qui fecerant latebant in illa pertur-
batione. inde alios infamarunt ut seipsos possent celare.

198.  Cf. ps. c. Don. 143-147 Obicitis traditionem: respondemus uos fecisse. Zie ook ps. c. Don. 24-26 
diabolo se tradiderunt, cum pugnant de traditione et crimen quod commiserunt in alios uolunt 
transferre. ipsi tradiderunt libros et nos audent accusare …

199.  Zie boven (de area in de verdediging tegen de beschuldiging van traditio).
200.  Cf. o.a. ep. 43,3.
201.  Cf. o.a. ep. 43,5-10; in ep. 43,10 Itaque consilium illud peruersum atque nefarium maxime, ut 

creditur, traditorum fuit, quibus confessis Secundus Tigisitanus ignouerat … Overigens geeft 
Augustinus geen hard bewijs voor de stelling dat het merendeel van de aanwezige bisschoppen 
schuld heeft beleden als traditor. In plaats daarvan schrijft hij met enig voorbehoud: ut creditur. 
Wel geeft hij bewijzen voor de aanwezigheid an sich van traditores onder de aanwezige Numi-
dische bisschoppen, zie onder. 

202.  Overigens wordt Silvanus al genoemd in ep. 43,17, maar niet in relatie tot de donatistische tra-
ditio.

203.  Zie inzake Silvanus o.a. E. Lamirande, ‘Le protocole de Cirta’ in: BA 32 (1965), p. 729 (note 
complémentaire 34); De Veer, ‘Silvanus’, p. 798-799; Mandouze, Prosopographie, p. 1078-
1080; Hogrefe, Umstrittene Vergangenheit, p. 92-97 en 245-256 (zowel over Silvanus als over 
het concilie van Cirta). Overigens noemt Augustinus in ep. 53,4 ook enkele andere namen van 
donatistische bisschoppen die als traditor te boek staan: Donatus van Mascula, Marinus van 
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betrokken bij de veroordeling van Caecilianus. Kortom, volgens Augustinus hebben 
de donatisten geen recht van spreken, omdat de beschuldiging van traditio ook tegen 
henzelf ingebracht kan worden.204

De kwestie van Silvanus komt terug in de polemiek met Petilianus (c. litt. Pet., 
400-403 AD), die ten tijde van Augustinus de donatistische bisschopszetel in Con-
stantina (=Cirta) bezet. Petilianus heeft de kwestie van het verraad weer op scherp 
gezet. Hij heeft zelfs beweerd dat iemand die participeert in een kerk waartoe een 
traditor behoort, geestelijk dood is.205 Des te meer is het voor Augustinus de moeite 
waard om Petilianus te confronteren met het verraad in de donatistische gelederen. 
Daardoor keert de beschuldiging van Petilianus immers als een boemerang naar 
hemzelf terug: ‘U verwijt ons verraad, maar wij verwijten u hetzelfde met veel meer 
recht van spreken.’206 In dit verband schrijft Augustinus dat het volstrekt evident is 
dat Silvanus in de stadsarchieven (gesta municipalia) te boek staat als traditor.207 
Wanneer de kerkvader enkele jaren later in boek 3 van c. litt. Pet. terugkomt op deze 
zaak, laat hij merken dat hij heel goed weet hoe pijnlijk deze zaak is voor Petilia-
nus.208 Op zich betekent immers ieder bewijs van traditio in de donatistische kerk 
een ondermijning van de rechtvaardiging van hun schisma.209 Daarbij komt dat de 
kwestie van Silvanus Petilianus persoonlijk raakt, omdat Petilianus een opvolger is 
van Silvanus als donatistische bisschop in Constantina (=Cirta). Uit het feit dat Pe-
tilianus in zijn scherpe reactie op de eerste twee boeken van c. litt. Pet. geen woord 
heeft gewijd aan de kwestie van Silvanus, trekt Augustinus in boek 3 de conclusie 
dat Petilianus geen weerwoord heeft.210 Anders dan Petilianus reageert Cresconius 
wel op deze gevoelige kwestie, zoals blijkt uit Cresc. (405-406 AD). Aanvankelijk 

Aqua Tibilitana en Donatus van Calama.
204.  Cf. ep. 53,4-5. In ep. 53,4 o.a. Quiescat ergo superba eorum lingua et cognoscat crimina sua, ne 

delirans loquatur aliena. Aan het slot van ep. 53,5 quae, si uoluerit, audiet et tacebit et desinet 
insidiari ueritati. In ep. 53,6 unde isti nefario schismate separati iactant crimina in paleam messis 
dominicae, quae necesse est usque ad finem permixta toleretur, donec ultimo iudicio tota area 
uentiletur … 

205.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 1,17 … mortuus est ille … qui iusto baptismo genitus mixtus est traditori. 
206.  Cf. c. litt. Pet. 1,23 Obicitis traditionem: hanc ipsam multo probabilius nos uobis obicimus.
207.  Cf. c. litt. Pet. 1,23 Iste (sc. Silvanus episcopus) cum adhuc esset subdiaconus, manifestissimus 

traditor municipalibus gestis expressus est.
208.  Het eerste boek van c. litt. Pet. kan worden gedateerd in het begin van het jaar 400, het derde 

boek waarschijnlijk in de zomer van 403, zie het overzicht in hoofdstuk 1.
209.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 3,62 … quod palea cum frumentis sit usque ad ultimam uentilationem, ne 

quisquam per calumnias criminum alienorum sacrilegium suae separationis excuset …
210.  Cf. c. litt. Pet. 3,69-71 waar Augustinus opnieuw herinnert aan de kwestie van Silvanus, inclusief 

de bewijsstukken in de stadsarchieven. In c. litt. Pet. 3,69 o.a. Ego autem commemoraui Silua-
num Cirtensem, cui quibusdam interpositis etiam ipse successit, cum adhuc esset subdiaconus, 
gestis municipalibus expressum esse traditorem. contra hoc ille mutire nil ausus est. et profecto 
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probeert Cresconius de zaak af te doen als retorische spitsvondigheid waarbij iemand 
een aanklacht ontkent door de aanklager te beschuldigen.211 Voor Augustinus is deze 
houding aanleiding om het bewijsmateriaal uit de burgerlijke en kerkelijke archieven 
expliciet te citeren.212 Op grond hiervan blijft hij volhouden dat Silvanus een van de 
traditores is die Caecilianus als traditor hebben veroordeeld.213 Hiermee is volgens 
hem het bewijs geleverd dat de donatisten hun heiligheidsclaims, en daarmee de 
rechtvaardiging van hun afscheiding moeten opgeven.214

In ep. 105 (409 AD) gaat Augustinus opnieuw van de verdediging over naar de 
aanval. In het begin van de brief herhaalt hij (a) dat de donatisten hun beschuldigin-
gen inzake traditio niet kunnen bewijzen en (b) dat de aanklagers van Caecilianus 
wel bewijsbaar als traditores te boek staan.215 Toch gaat het de kerkvader om meer 
dan alleen een discussie over de vraag wie de grootste blaam treft. In de loop van 
zijn betoog relativeert hij namelijk zijn aanval met de opmerking dat hij er niet op 
uit is om de donatisten aan te klagen vanwege het verraad. Belangrijker dan het ob-
jectieve (on)gelijk is voor hem het theologische debat. Daarbij is het zijn bedoeling 
om zijn opponenten te overtuigen van het ecclesiologische principe dat de kerk een 

uidetis, quanta eum necessitudo compellebat ad respondendum, ut uidelicet prodecessorem suum 
et non solum consocium, sed ut ita dicam etiam concathedraneum innocentem a crimine traditio-
nis ostenderet, praesertim cum totam causam uestram ibi constituatis, ut traditores appelletis eos, 
quos traditoribus communionis tramite successisse uel fingitis uel putatis …

211.  Cf. Cresc. 3,29. Genoemd wordt hier de retorische figuur van de anticategoria, ofwel het om-
keren van de beschuldiging richting de beschuldigende partij: cum ergo quisque dicit: ‘non ego 
feci, sed tu fecisti’. 

212.  Cf. Cresc. 3,30-34. In Cresc. 3,30 betreft het een uitvoerig citaat uit de (kerkelijke) gesta van 
het concilie van Cirta, vermoedelijk gehouden in het jaar 305/306 onder leiding van Secundus 
van Tigisi. Volgens A.C. de Veer is de datum van dit concilie 5 maart 305, zie A.C. de Veer in: 
BA 31 (1968), p. 325 (noot 2); id. ‘Le concile de Cirta’ in: BA 31 (1968), p. 796-798 (note com-
plémentaire 29); P. Bright noemt alleen het jaar 305, zie Bright, ‘Donatist Bishops’, p. 281-284, 
met name p. 282-283. A. Hogrefe gaat uitvoerig in op de datering van het concilie van Cirta, 
en noemt als waarschijnlijke datering 305/306 AD, zie Hogrefe, Umstrittene Vergangenheit, p. 
355-361. In Cresc. 3,33 betreft het een citaat uit de (burgerlijke) acta waarin de gebeurtenissen 
worden beschreven waarbij onder anderen Silvanus zich schuldig maakt aan traditio. Zie ook 
Cresc. 4,66 waar Augustinus opnieuw citeert uit de municipalia gesta om aan te tonen dat hij 
hierin als traditor te boek staat.

213.  Cf. o.a. Cresc. 31 … inter quos (sc. traditores qui cum aliis apud Carthaginem in Caecilianum et 
socios eius dixerunt sententias) et Siluanus Cirtensis fuit, de cuius traditione gesta mox inseram.

214.  Cf. Cresc. 3,93 … si quem repperimus in uobis notum hominem malum, recte uobis obicimus; 
ibi enim tota defensio uestra consistit, quia propterea uos separastis, ne alienorum peccatorum 
contagione periretis. unde nouum genus areae uos fecisse gloriamini, aut quae solum triticum 
habeat aut in qua solum triticum appareat, cui non sit necessarius uentilator, sed perscrutator.

215.  Cf. ep. 105,2 Dicitis nos traditores, quod nec maiores uestri in maiores nostros potuerunt nec uos 
in nos probare ullo modo poteritis … nam utique ostenderemus uobis, quia illi potius traditores 
fuerunt, qui Caecilianum et socios eius quasi traditionis crimine damnauerunt.
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corpus permixtum is, en dat het kaf op de dorsvloer verdragen moet worden totdat 
het wannen begint.216 In aanvulling op de naam van Silvanus noemt Augustinus in 
un. bapt. (410/411 AD) nog andere namen van donatistische traditores: Secundus 
van Tigisi, Victor van Rusicade, Donatus van Calama, Donatus van Mascula en 
Marinus van Aqua Tibilitana.217 Opnieuw is het zijn intentie om de onhoudbaarheid 
van de donatistische ecclesiologische positie aan te tonen. Onder verwijzing naar de 
Heilige Schrift betoogt hij dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen en niet voor 
andermans daden. Bij wijze van illustratie refereert hij aan de dorsvloer van de kerk 
waar men het kaf niet behoort te prijzen vanwege het koren, en waar men het koren 
niet mag verlaten vanwege het kaf.218

Tijdens de Carthaagse rechtszittingen in juni 411 wordt de kwestie van de dona-
tistische traditores weer ter sprake gebracht. De donatisten trekken de betreffende 
bewijsstukken echter in twijfel.219 Daarom concentreert de rechter zich op andere 

216.  Cf. ep. 105,16 Non nouimus, quid de traditoribus dicatis, quos numquam conuincere, numquam 
ostendere potuistis. non dico, quia uestri potius in tali crimine detecti et confessi manifestantur; 
quid ad nos pertinet de sarcinis alienis … sic enim eos in isto mundo, in quo ecclesia catholica 
per omnes gentes diffunditur, quem agrum suum dominus dicit, tamquam zizania inter triticum 
uel in hac unitatis area tamquam paleam frumento permixtam uel intra retia uerbi et sacramenti 
tamquam malos pisces cum bonis inclusos usque ad tempus messis aut uentilationis aut litoris 
toleramus … Hier verschijnen behalve de metafoor van de area ook de metaforen van de ager en 
de retia als equivalente metaforen voor de kerk als corpus permixtum.

217.  Cf. un. bapt. 31. Overigens heeft Augustinus de drie laatstgenoemde namen al vermeld in ep. 53,4. 
Dat hij vragen stelt bij de integriteit van Secundus van Tigisi, blijkt al uit ep. 43 (met name ep. 
43,5-11). Toch oordeelt de kerkvader in un. bapt. genuanceerder over Secundus. Al is er volgens 
hem sprake van beschuldigingen tegen Secundus (door Purpurius van Liniata, cf. ook o.a. breuic. 
3,27 en c. Gaud. 1,47), hiervan meldt hij niet dat deze bewezen zijn. Maar van de andere bisschop-
pen schrijft hij ronduit dat hun traditio aangetoond kan worden op grond van kerkelijke en civiele 
en/of gerechtelijke documenten (litterarum monumentis ecclesiasticis et publicis; verderop: ec-
clesiasticis et municipalibus et iudicialibus gestis). Ondanks hun eigen schuld hebben juist deze 
bisschoppen volgens de kerkvader het hardst opgetreden tegen andere traditores, cf. un. bapt. 31.

218.  Cf. un. bapt. 31-32. In un. bapt. 31 o.a. Sed nec ideo traditores sunt omnes in parte Donati, 
quia in ea isti fuerunt, nec ideo est innocens pars Donati, si isti innocentes a traditionis iniqui-
tate monstrentur. melius enim audimus sanctam scripturam, quam uel cuiquam calumniamur de 
peccatis alienis uel cuiusquam similem calumniam formidamus. anima enim quae peccat ipsa 
morietur [Ez 18,4] et unusquisque proprium onus portabit [Gal 6,5] … per hanc enim absurdam 
insanamque opinionem ipsi (sc. Donatistae) faciunt, ut eis quorundam suorum peccata omnibus 
inputentur. quod si iustum arbitrantur, rei sunt omnes cuiuslibet apud se in uno homine inuenti 
manifestissimi criminis. si autem hoc, sicut iniustum est, iniustum esse cognoscunt, rei sunt om-
nes iniquissimae separationis. In un. bapt. 32 Sicut in ipsa unitate areae dominicae nec propter 
bonos laudandi sunt mali nec propter malos deserendi sunt boni …

219.  Cf. breuic. 3,27 en 3,31-33. De donatisten betwisten vooral de schriftelijke verslaglegging van 
het concilie van Cirta; uit de betreffende verslaglegging is af te leiden dat een deel van de bis-
schoppen die Caecilianus in Carthago hebben aangeklaagd zich zelf schuldig hebben gemaakt 
aan traditio.
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bewijsstukken, in casu het bewijsmateriaal waaruit blijkt dat Caecilianus is vrijge-
sproken.220 Het feit dat de donatisten uiteindelijk toch worden veroordeeld, ongeacht 
hun schuld inzake traditio, relativeert de relevantie van deze kwestie.221 Daarmee 
is niet gezegd dat Augustinus de betekenis van het bewijsmateriaal an sich zou 
relativeren. In c. Gaud. (418-419 AD) herhaalt hij zonder enig voorbehoud dat de 
aanwezigheid van traditores onder de donatisten is bewezen, bovendien dat de do-
natisten naderhand de authenticiteit van het betreffende bewijsmateriaal (de gesta) 
hebben erkend. Ondertussen worden er geen nieuwe feiten gepresenteerd, en komt 
de dorsvloer in dit verband niet meer in beeld.222

4.3.3.3.2 Homiletische werken
Er zijn twee preken waarin Augustinus de beschuldiging van traditio terugspeelt naar 
de donatisten onder verwijzing naar de area.223 In s. 88 vergelijkt hij de donatisten met 
het allerlichtste kaf dat zich van de dorsvloer laat blazen voordat het wannen begint. 
In dit verband refereert hij terloops aan de beschuldigingen van verraad: ‘Zij zeggen 
dat hij de boeken heeft overgeleverd.’ Bedoeld is als vanzelfsprekend het vermeende 
boekverraad van Caecilianus. Meteen slaat de prediker terug: ‘Nee, hijzelf heeft de 
boeken overgeleverd.’224 Bedoeld is hier Donatus die in de onmiddellijke context bij 
name wordt genoemd. Overigens is het de vraag of Augustinus hiermee wil zeggen 
dat Donatus persoonlijk te boek zou staan als traditor. In de besproken passages uit 
de niet-homiletische werken zijn wel diverse namen geïdentificeerd als donatistische  
traditores, maar nergens Donatus zelf.225 Daarom is het onwaarschijnlijk dat Augustinus  

220.  Cf. breuic. 3,33
221.  Veelzeggend is het feit dat Augustinus naderhand in c. Don. (411/412 AD) de kwestie van de do-

natistische traditores onvermeld laat. C. Don. is een samenvattend verslag van de collatio Cart-
haginiensis, geschreven voor het gewone volk, niet in het minst bedoeld voor het donatistische 
kerkvolk dat in de beginregel als volgt wordt aangesproken, cf. c. Don. 1 Quid adhuc, Donatistae, 
seducimini ab episcopi uestris …? 

222.  Cf. c. Gaud. 1,47-48. In c. Gaud. 1,47 o.a. Ergo, quod in collatione contentiose negare uoluistis, 
etiam hinc uera esse gesta firmatis, in quibus confessis traditoribus qui tunc primae sedis episco-
pus in Numidia fuit Secundus Tigisitanus ignouit et, quibus crimina traditionis manifesta atque 
confessa apud Cirtam praesentibus relaxauit, cum his apud Karthaginem tamquam traditores non 
conuictos absentesque puniuit.

223.  In en. Ps. 21,30 gebeurt dat eveneens, maar niet in een context waarin de area functioneert.
224.  Cf. s. 88,21 Non uos seducant peruersi, paleae nimis leues: euolant ante aduentum uentilatoris ex 

area; non uos seducant. tenete eos ad istam uel solam similitudinem zizaniorum, nec illos sinatis 
loqui amplius. ille codices tradidit. non, sed ille tradidit. quilibet tradiderit, numquid infidelitas 
traditorum fidem dei euacuauit?

225.  Zie boven. Overigens worden onder de vermelde namen van donatistische traditores twee ver-
schillende mensen met de naam Donatus genoemd: Donatus van Mascula en Donatus van Cala-
ma, cf. ep. 53,4. Maar zij zijn moeilijk identificeerbaar met Donatus van Carthago, naar wie het 
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hier Donatus persoonlijk zou willen aanwijzen als traditor. Bedoeld is Donatus als 
representant van de donatisten. Kortom, wanneer Augustinus het kerkvolk in s. 88 
waarschuwt voor de donatisten, stelt hij dat de beschuldiging van traditio niet de 
katholieke, maar de donatistische kerk raakt, evenals in bijvoorbeeld ps. c. Don. Maar 
in de preek gaat hij niet in op verdere details of nadere bewijsvoering.226

In s. 164 presenteert de kerkvader de kerk als een dorsvloer waar men het kaf moet 
verdragen zolang het dorsen duurt, zonder de dorsvloer te verlaten.227 Al zou deze 
verdediging op zich kunnen volstaan tegen de donatistische beschuldigingen, toch 
laat Augustinus het niet na om over te gaan tot de aanval: ‘Zij zeggen dat Caecilianus 
is veroordeeld. Is hij veroordeeld? Door wie? De eerste keer was hijzelf afwezig, en 
daarna is hij onschuldig veroordeeld door mensen die zichzelf hebben bezondigd aan 
verraad.’228 Volgens Augustinus is het kaf van traditores dus te vinden bij de dona-
tisten zelf. Opmerkelijk is dat hij in dit verband verwijst naar de recente Carthaagse 
rechtszittingen en de bewijsstukken die daar zijn gepresenteerd.229 Bij de analyse van 
de niet-homiletische geschriften is opgemerkt dat deze bewijsstukken door de rechter 
zijn gepasseerd. Maar op de preekstoel voelt Augustinus zich blijkbaar vrij om zijn 
persoonlijke mening te verkondigen, namelijk dat het aangedragen bewijsmateriaal 
met betrekking tot donatistische traditores wel steekhoudend is.

4.3.3.3.3 Deelconclusies
Inzake de beschuldigingen van traditio slaat Augustinus sneller en harder terug dan 
inzake de persecutio. Waar hij zich aanvankelijk min of meer bezwaard voelt als 

schisma is vernoemd. Deze Donatus wordt door Augustinus doorgaans aangeduid als Donatus, 
een enkele maal als Donatus a Casis Nigris (cf. Cresc. 2,2) of Donatus Carthaginis (cf. c. litt. Pet. 
3,65-66; Cresc. 2,2; Cresc. 3,38).

226.  Cf. s. 88,21. Overigens trekt Augustinus de kwestie vervolgens op een hoger plan om de weder-
zijdse beschuldigingen te overstijgen: Quilibet tradiderit, numquid infidelitas traditorum fidem 
dei euacuauit? Daarbij maakt hij gebruik van de metafoor van de ager om te communiceren 
dat de zonde van traditio, ongeacht wat daarvan waar is, de wereldwijde kerk niet te grond kan 
richten.

227.  Cf. s. 164,11-12; in s. 164,11 Propter peccata aliena, si uera essent, et non tua magis essent, 
gregem dei mixtum ouibus et haedis non desereres; aream dominicam, quamdiu palea trituratur, 
non relinqueres; retia dominica quamdiu bonos et malos pisces ad littus trahunt, non disrumperes. 
Hier verschijnt de metafoor van de area samen met de metaforen van de grex en de retia. Verder-
op concentreert Augustinus zich op de area, cf. s. 164,12; hierin o.a. Non ipsos nos, sed ipsam 
(sc. ecclesiam orbis terrarum) tuemur, defendimus, obtinemus, aream dominicam defendendo, 
pro area dominica clamo.

228.  Cf. s. 164,12 Sed damnatus est, inquiunt, Caecilianus. damnatus? a quibus? primo absens, deinde 
a traditoribus innocens.

229.  Cf. s. 164,12-13. De preek is gehouden kort na de conlatio Carthaginiensis, zie het overzicht in 
hoofdstuk 1.
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het gaat over persecutio, kan hij met betrekking tot traditio terugvallen op juridisch 
bewijsmateriaal. Al in ps. c. Don. (393 AD) schrijft hij ronduit dat de donatisten 
proberen hun eigen schuld af te schuiven op anderen, en dat niet de katholieken 
(Caecilianus) maar de donatisten schuldig zijn aan verraad. Onder verwijzing naar 
de kerkelijke notulen stelt hij dat een deel van de Numidische bisschoppen die Cae-
cilianus hebben veroordeeld vanwege traditio zelf als traditor te boek staat. Een 
belangrijke naam die in dit verband opduikt, is Silvanus van Constantina (=Cir-
ta). Deze Silvanus wordt voor het eerst als donatistische traditor geïdentificeerd in 
ep. 53 (400 AD). Zijn naam wordt vooral belangrijk in de polemiek met een van 
Silvanus’ opvolgers: Petilianus van Constantina (=Cirta). In c. litt. Pet. (400-403 
AD) brengt Augustinus hem bewust in verlegenheid met zijn bewijsmateriaal, nu 
inclusief informatie uit de stadsarchieven. Hiermee wil hij aantonen dat het kaf van 
traditores zelfs aangetoond kan worden op Petilianus’ eigen bisschopszetel. Op 
deze wijze wil Augustinus de donatisten dwingen tot de erkennning dat zij geen 
kerk van zuiver koren zonder kaf zijn. Ook gezien vanuit hun eigen perspectief 
moeten de donatisten volgens hem erkennen dat de kerk in haar huidige gestal-
te een corpus permixtum is, en dat daarom de theologische rechtvaardiging van 
hun afscheiding onhoudbaar is. Tijdens de Carthaagse rechtszittingen wordt het 
historische bewijsmateriaal van de donatistische traditio door de donatisten be-
twist. Uiteindelijk wordt het schisma veroordeeld op grond van andere gegevens, 
al blijft Augustinus erbij dat het kaf van traditores onder de donatisten aanwijs- 
baar is.

De kwestie van de traditio krijgt in de preken veel minder aandacht dan in de 
niet-homiletische werken. Blijkbaar vindt de prediker dergelijke historische details 
niet zo belangrijk voor het gewone volk in de kerk. Toch is er een preek (s. 164) 
waarin hij met behulp van de area de aanval inzet inzake traditio. Deze preek heeft 
hij gehouden korte tijd na de Carthaagse rechtszittingen. Tijdens de juridische ver-
wikkelingen is het bewijs dat de donatisten schuldig zouden zijn aan verraad door 
de rechter gepasseerd. Maar als prediker in de eigen kerk neemt Augustinus de 
vrijheid om zijn persoonlijke mening te verkondigen, namelijk dat het bewijs voor 
donatistisch verraad is geleverd. Blijkbaar kan hij er moeilijk mee uit de voeten dat de 
aangedragen bewijsvoering tijdens de procesvoering niet is gehonoreerd. Jaren later 
herhaalt hij in c. Gaud. (418-419 AD) zonder enig voorbehoud dat de aanwezigheid 
van traditores onder de donatisten is bewezen. Dan voegt hij er bovendien aan toe 
dat de donatisten de waarheid ervan zelf hebben erkend, ofwel dat zij hebben erkend 
dat er ook bij hen kaf aanwijsbaar is.
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4.3.3.4 De area in de aanval: de causa maximianensium als de historische 
kroongetuige

4.3.3.4.1 Inleidend
Wanneer Augustinus wil bewijzen dat er ook kaf aanwijsbaar is in de donatistische 
kerk, weet hij een historische kwestie effectief te verzilveren, namelijk de causa 
maximianensium. Dit donatistische drama groeit na verloop van tijd uit tot zijn histo-
rische kroongetuige tegen de ecclesiologische heiligheidspretenties van de donatisten. 
Deze zaak is gerelateerd aan Maximianus, een diaken in de donatistische gemeente 
van Carthago. Maximianus komt in conflict met zijn onlangs verkozen bisschop 
Primianus. Wanneer Primianus vervolgens Maximianus excommuniceert, ontstaat 
er oppositie die resulteert in de veroordeling van Primianus zelf door het donatisti-
sche concilie van Cebarsussi op 24 juni 393 AD. Ondertussen laat Maximianus zich 
wijden als bisschop. Op zijn beurt roept Primianus 310 donatistische bisschoppen 
uit heel Noord-Afrika bijeen op het concilie van Bagai, gehouden op 24 april 394 
AD. Door dit concilie worden Maximianus en zijn volgelingen veroordeeld, al krij-
gen zij acht maanden de tijd om terug te keren naar de donatistische kerk. Wanneer 
het conflict voortduurt, gaan de donatisten over tot juridische vervolging van hun 
eigen schismatici. Daarbij proberen zij de maximianisten veroordeeld te krijgen als 
haeretici om aanspraak te maken op al hun kerkelijke goederen. De aanhang van 
Maximianus slinkt in de loop van de tijd. Tijdens de collatio Carthaginiensis in 411 
AD blijken er nog wel maximianisten overgebleven te zijn, maar deze kleine rest 
staat buiten spel tijdens de rechtszittingen.230

4.3.3.4.2 Niet-homiletische werken
Verwijzingen naar de maximianistische kwestie zijn al te vinden in ep. 43 en 44 (396 
AD), uitvoeriger in ep. 51.231 In ep. 53 (400 AD) gebeurt dat voor het eerst in combi-

230.  Zie inzake de causa maximianensium o.a. Schindler, ‘Afrika’, p. 662; Mandouze, Prosopo-
graphie, p. 719-723 (over Maximianus); Lancel, ‘Donatistae’, p. 616-618; Weidmann, ‘Maxi-
mianistae, Maximianus’, p. 1209-1212; Shaw, Sacred Violence, met name p. 107-145; Gaumer, 
Augustine’s Cyprian, vooral p. 79-99. Augustinus heeft niet alleen in vele anti-donatistische 
geschriften aandacht gevraagd voor deze kwestie, maar er ook een afzonderlijk – helaas niet 
bewaard gebleven – boekwerkje (libellus breuissimus) aan gewijd: Admonitio Donatistarum de 
Maximianistis, cf. retr. 2,29. Overigens zijn de maximianisten niet de enige afscheidingsbewe-
ging van de donatistische kerk. In bijvoorbeeld bapt. maakt Augustinus melding van vele splin-
tergroeperingen die zijn afgesplitst van de donatisten (quia eadem pars Donati in multa minutis-
sima frusta concisa est, cf. bapt. 1,8). Eerder in hoofdstuk 4 is al genoemd de afscheiding van de 
rogatisten onder leiding van Rogatus van Cartenna rond het jaar 370.

231.  In ep. 43,26 vergelijkt Augustinus de veroordeling van Caecilianus door de donatisten met de 
veroordeling van Primianus door Maximianus; in ep. 44,7 legt hij de vinger bij het feit dat de 
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natie met de metafoor van de area. In deze brief wordt de donatisten verweten dat zij 
hun afscheiding rechtvaardigen met hun aanklachten tegen Caecilianus. Nog afgezien 
van de onzekerheid van deze beschuldigingen, wordt gesteld dat de zonden van het 
kaf geen legitieme reden zijn om het koren van de kerk te verlaten.232 In dit verband 
noemen Augustinus cum suis de kwestie van de maximianisten een rechtvaardige 
vergelding van God, omdat de donatisten hierdoor zelf worden geconfronteerd met 
een afscheidingsbeweging.233 Volgens hen is deze historische zaak een bewijs van 
inconsistentie bij de donatisten. Zijzelf hebben de maximianisten veroordeeld als 
misdadig en goddeloos vanwege hun scheurmakerij.234 Toch hebben zij onder dwang 
van de ‘Gildoniaanse’ Optatus235 de veroordeelde maximianistische bisschoppen 
weer onthaald in de donatistische kerk, met behoud van hun ambtelijke waardigheid. 
Bovendien hebben de donatisten de geldigheid van de doop erkend die buiten hun 

donatisten tegenover de maximianisten zelf de rol van persecutor in plaats van persecutus heb-
ben overgenomen. In ep. 51,2-5 signaleert hij als inconsistentie dat de donatisten omwille van de 
eenheid bereid zijn de zonden van de maximianisten (in casu de afscheiding en bediening van 
de doop buiten de donatistische kerk) te verdragen, terwijl zij niet bereid zijn tot soortgelijke 
verdraagzaamheid ten opzichte van de katholieke kerk.

232.  Cf. ep. 53,6 … quae (sc. palea) necesse est usque ad finem permixta toleretur, donec ultimo 
iudicio tota area uentiletur. unde manifestum est ista crimina seu uera seu falsa non pertinere ad 
frumenta dominica …

233.  Cf. ep. 53,6 … his miseris donatistis merito deus reddidit, ut maximianistas apud Carthaginem 
schismaticos suos … 

234.  Cf. ep. 53,6. De briefschrijvers (waaronder Augustinus) vermelden dat de donatisten de maxi-
mianisten hebben veroordeeld als misdadig en goddeloos, en dat zij hen hebben vergeleken met 
de eerste scheurmakers in de Bijbel die levend zijn verzwolgen door de aarde, in casu Korach, 
Dathan en Abiram (cf. Num. 16). 

235.  In ep. 53,6 wordt gesproken over Optatus Gildonianus. Feitelijk gaat het hier over de donatisti-
sche bisschop Optatus van Thamugadi die de militaire hulp van Gildo inschakelt tegen de maxi-
mianisten. Deze Gildo is een prins uit Mauretanië die het militaire bewind voert in Noord-Afrika 
aan het einde van de vierde eeuw. In het jaar 397 komt hij in opstand tegen keizer Honorius, en 
in 398 wordt hij gedood. De harde hand waarmee Gildo zijn regime voert, maakt hem weinig 
populair bij zowel de katholieken als de donatisten. Wanneer Augustinus de naam van Optatus 
verbindt met deze Gildo, is het zijn bedoeling de donatistische bisschop van Thamugadi in dis-
krediet te brengen, ook bij de donatisten. Van Optatus is bekend dat hij min of meer nauwe be-
trekkingen onderhoudt met Gildo, in ieder geval dat hij bij het neerslaan van Gildo’s opstand als 
medeplichtige wordt gearresteerd, en naderhand in de gevangenis sterft. Augustinus oordeelt zeer 
negatief over het duo Gildo en Optatus. Volgens hem is het zo evident dat bisschop Optatus geen 
heilige is, dat hij hem herhaaldelijk opvoert als bewijs dat de donatisten, ondanks hun ecclesio-
logische heiligheidsclaims, toch zondige mensen in hun kerkelijke gemeenschap tolereren. Zie 
over Optatus en Gildo o.a. A.C. de Veer, ‘Optat de Thamugadi’ in: BA 31 (1968), p. 781-783 (note 
complémentaire 22); Mandouze, Prosopographie, p. 539 (Gildo) en p. 797-801 (Optatus van 
Thamugadi); Hogrefe, Umstrittene Vergangenheit, p. 21-23; H.-J. Sieben, ‘Optatus episcopus 
Tamugadensis’ in: AL 4 (2012-2019), p. 322-325; Shaw, Sacred Violence, p. 38-60 en 134-135. 
Zie bij Augustinus vooral c. ep. Parm., c. litt. Pet. en Cresc. (passim).
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eigen kerk in het maximianistische schisma was bediend.236 Als de donatisten van 
mening zijn dat hun eigen kerk niet is verontreinigd door de evidente zonden (crimina 
cognita) van deze teruggekeerde maximianisten, hoe kunnen zij dan volhouden dat 
heel de wereldwijde kerk verontreinigd zou zijn door de onbewezen beschuldigingen 
tegen bepaalde Afrikanen (in casu Caecilianus met de zijnen)? Deze argumentatie in 
ep. 53,6 maakt al duidelijk dat Augustinus de causa maximianensium wil gebruiken 
om de donatisten de mond te snoeren in de rechtvaardiging van hun schisma door 
hun zuiverheidspretenties te ondermijnen.237 Daarmee is niet gezegd dat de donatisten 
de tijdelijke permixtio van de kerk zouden erkennen. Gezien vanuit hun eigen per-
spectief kunnen zij immers volhouden dat de terugkeer van de maximianisten niet 
betekent dat zij kaf onder het koren tolereren, maar dat het kaf is teruggekeerd als 
koren. De reden waarom zij de maximianisten hebben veroordeeld, ligt immers in hun 
afscheiding, en terugkeer betekent per definitie bekering van de zonde van afschei-
ding. Uit c. ep. Parm. (400-404 AD) blijkt dat de donatisten deze escape inderdaad 
gebruiken: volgens hen hebben de veroordeelde maximianisten zich bekeerd (correcti 
sunt). In een eerste reactie stelt Augustinus dat een echte bekering zou resulteren in 
terugkeer naar de katholieke kerk.238 Verderop probeert hij de genoemde escape van 
de donatisten ook met inhoudelijke argumenten de pas af te snijden. Zelfs als zij de 
terugkeer van de maximianistische bisschoppen verklaren als een verandering van 
kaf in koren, worden zij volgens hem door deze kwestie in verlegenheid gebracht. In 
dit verband vergelijkt hij het optreden van Primianus tegen de maximianisten met 
iemand die want. Het feit dat Primianus de maximianisten heeft geëxcommuniceerd 
(afgescheiden als kaf), impliceert tenminste dat er kaf aanwezig was. Het koren van 
de donatistische kerk is dus toch niet zo zuiver als de donatisten pretenderen, aldus 
Augustinus. Anderzijds, als Primianus met zijn optreden tegen de maximianisten 
geen kaf maar koren heeft afgescheiden, kan hijzelf dan wel als koren worden ge-
kwalificeerd? Augustinus stoot dieper door wanneer hij de doop die in het schisma 

236.  Cf. ep. 53,6. Genoemd worden met name de bisschoppen Felicianus van Musti en Praetextatus 
van Assur die onder dwang van Optatus Gildonianus terugkeerden naar de donatistische kerk.

237.  Cf. ep. 53,6. … euigilent aliquando, cogitent, quanta caecitate et quanta insania dicant orbem terrarum 
ignotis Afrorum criminibus esse maculatum et hereditatem Christi, quae promissa exhibita est in 
omnibus gentibus, peccatis Afrorum per contagionem communicationis fuisse deletam, quando 
se nolunt deletos et maculatos uideri, dum eis communicant, quorum crimina cognita iudicarunt.

238.  Zie c. ep. Parm. 2,42 waar Augustinus stelt dat de donatisten met de teruggekeerde maximianis-
ten grote zondaars in hun eigen gelederen hebben opgenomen, en waar het weerwoord van de 
donatisten wordt weergegeven als: sed correcti sunt. Augustinus reageert hierop met de woorden: 
Deo gratias. si uerum est, non inuideo. atque utinam perfecte id fiat. si enim a maximianistis 
redire ad partem Donati nonnullus correctionis est gradus, quanto uerior perfectiorque correctio 
est ab ipsa parte Donati ad unitatem catholicam remeare! Zie ook ook c. ep. Parm. 1,8; 1,16-20; 
2,7; 2,20; 2,31; 2,34; 2,38; 2,42; 3,21-22; 3,29.
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is bediend ter sprake brengt. Met retorische vaardigheid vraagt hij of kaf koren kan 
dopen. De donatisten hebben de maximianistische bisschoppen immers veroordeeld 
als kaf. Is het mogelijk dat de door hen bediende doop toch geldig is? Deze vraag ligt 
voor de donatisten uiterst gevoelig, omdat zij (in onderscheid van de ecclesia catho-
lica) uitsluitend de doop erkennen die in hun eigen kerk wordt bediend. Bovendien is 
de doop volgens hen afhankelijk van de zuiverheid van de bedienaar. Conform hun 
eigen ecclesiologische principes is de doop die door de veroordeelde bisschoppen is 
bediend dus ongeldig. Maar in de verwikkelingen van de causa maximianensium 
blijken zij toch bereid tot erkenning van de doop die in het maximianistische schisma 
is bediend. Waarom weigeren zij dan de doop die is bediend in de katholieke kerk te 
erkennen? Aan de andere kant, als de donatisten de geldigheid van de doop door de 
maximianisten toch zouden ontkennen, dan zou de terugkeer van de maximianisten 
betekenen dat het zogenaamde ‘allerzuiverste koren’ alsnog wordt vermengd met kaf. 
Kortom, ook vanuit hun eigen perspectief gezien, moeten de donatisten erkennen 
dat hun kerkelijke gemeenschap vergeleken kan worden met een dorsvloer waar het 
koren is vermengd met kaf, aldus Augustinus.239

De vele verwijzingen naar de zaak van Maximianus in alle drie de delen van c. 
litt. Pet. (400-403 AD) maken zichtbaar dat deze kwestie aan relevantie wint in de 
donatistische polemiek.240 Bovendien stelt Augustinus nu expliciet dat de betreffende 
historische feiten afdoende zouden moeten zijn om de donatisten van hun dwaling te 
bekeren.241 Augustinus spitst zijn argumentatie toe op drie speerpunten: (a) de perse-
cutio, (b) de (geldigheid van) de doop, en (c) de daarmee samenhangende kwestie van 
de (verontreiniging door) traditio.242 Wat betreft de persecutio hangen de donatisten 
wel de martelaar uit en maken zij scherpe verwijten richting de ecclesia catholica. 
Maar ondertussen hebben zijzelf zonder enige terughoudendheid de maximianisten 

239.  Cf. c. ep. Parm. 3,18 Postremo cur massam purgati tritici post tantae auctoritatis tridentem, id est 
Maiorinum Donatum Parmenianum, etiam Primianus iterum ausus est uentilare, ut maximiani-
stas de sua communione separaret? An forte frumenta proiecit? quid est ergo ipse cum suis qui 
talia proiecerunt? an ita ista frumenta purgata sunt, ut se inuicem non agnoscant et se inuicem 
damnando uentilare conentur? potuitne palea baptizare frumenta? si potuit, cur ergo dicunt: quid 
paleis ad triticum [Ier 23,28] si autem non potuit, cur Felicianus cum inter paleam maximianistar-
um foras uolasset, quotquot illi (id est: illic, cf. G. Finaert, BA 28, p. 438; Migne: ille) baptizauit 
cum eo rursus ad massam illam purgatissimam redierunt et eos omnes intus nunc habent et sibi 
non dicunt: quid paleis ad triticum? [Ier 23,28]. Zie inzake de (on)geldigheid van de doop die in 
het maximianistische schisma is bediend ook c. ep. Parm. 3,21-22; zie verder ook bijvoorbeeld 
bapt. 1,2; 1,7; 2,15-17; 5,6-7 (zonder vermelding van de area).

240.  Cf. c. litt. Pet. 1,11-21; 1,26; 1,29; 1,31; 2,35; 2,45; 2,48; 2,102; 2,106-107; 2,132; 2,134; 2,184; 
3,42-47.

241.  Cf. c. litt. Pet. 1,15 Itaque nobis, fratres, hoc unum, quod de maximianistis apud eos factum est, 
ad eos ammonendos corrigendosque sufficiat.

242.  In ep. 43,26 (396 AD) komt de causa Maximiani al ter sprake inzake de traditio. In ep. 44,7 (396 
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vervolgd en daarbij gebruikgemaakt van alle mogelijke juridische en militaire midde-
len. De causa Maximiani laat de beschuldiging van persecutio dus als een boemerang 
terugkeren naar de donatisten zelf.243 Wat betreft de doop weigeren de donatisten de 
doop van de wereldwijde christenheid te erkennen vanwege de vermeende onhei-
ligheid van de kerk, terwijl zij de schismatieke doop hebben gelegitimeerd.244 Wat 
betreft de oude beschuldigingen van traditio merkt Augustinus op dat het eventuele 
kaf van traditores op de dorsvloer van de kerk verdragen moet worden, nog afgezien 
van het feit dat deze donatistische aanklachten onbewezen zijn. De maximianistische 
kwestie is voor hem vooral relevant omdat hieruit blijkt dat de donatisten met twee 
maten meten. Zij betwisten het ecclesiologische principe dat het kaf op de dorsvloer 
verdragen moet worden totdat het eschatologische wannen begint, en zij hebben zich 
afgescheiden van de kerk vanwege het kaf. Maar inzake de maximianisten hebben 
zijzelf gepraktiseerd wat zij in de kerk veroordelen, namelijk het verdragen van het 
kaf op de dorsvloer van de kerk. Zij hebben immers verwelkomd wat door henzelf 
is veroordeeld, dat wil zeggen de veroordeelde maximianisten en hun dopelingen.245

Uit Cresc. (405-406 AD) is af te leiden dat Augustinus van mening is dat de 
polemiek met de donatisten niet staat of valt met de historische feiten van de causa 

AD) gebeurt dat al inzake de persecutio. In ep. 51,2-5 (400 AD) gebeurt dat inzake de drie ge-
noemde speerpunten (niet in het kader van de area). De kwestie van de doop gaat al een belang-
rijke rol spelen in c. ep. Parm. (400-404 AD), zie boven, en in bapt. (400-405 AD), zie o.a. bapt. 
1,2; 1,8; 2,15 (niet in het kader van de area). In c. litt. Pet. 1,29 noemt Augustinus de zaak van 
de maximianisten een drietandig wapen tegen een driekoppig monster: … hoc tamquam tridenti 
telo uelut tricipitem bestiam eorum calumniam trucidate. traditionem obiciunt, persecutionem 
obiciunt, falsum baptisma obiciunt: de solis maximianistis ad omnia respondete.

243.  Cf. c. litt. Pet. 1,20 Concreet worden de volgende feiten genoemd: De donatisten hebben de kerk 
van Maximianus tot de grond toe afgebroken, zij hebben door middel van het militaire gevolg 
van Optatus de maximianisten hevig vervolgd, zij hebben met succes een beroep gedaan op 
de rechterlijke macht om de maximianisten uit hun kerkgebouwen te verdrijven, en zij hebben 
geweld gebruikt om de maximianisten te dwingen tot bekering van hun afscheiding. Wat betreft 
de handelswijze van de donatisten schrijft Augustinus dat zij niet inzien dat zij zichzelf schuldig 
maken aan datgene wat zij anderen verwijten, cf. c. litt. Pet. 1,20. 

244.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 1,21 Si enim propterea baptismum nostrum non suscipiunt, quia nos sumus 
progenies uiperarum [Mt 23,33] [Petil. A. c. litt. Pet.], sicut iste in epistula sua posuit, cur maxi-
mianensium susceperunt, de quibus concilium eorum sic loquitur, quod uiperei seminis noxios 
partus uenenati uteri alueus diu texerit et concepti sceleris uda coagula in aspidum membra tardo 
se calore uaporarunt [Conc. Bagai. a. 394]? Zie ook c. litt. Pet. 1,12-20; 2,48; 3,42; 3,45-47. In 
c. litt. Pet. 3,46 o.a. Sed quia non uera, sed uestra sententia est per nescio quorum baptismum 
traditorum perisse Christi baptismum de orbe terrarum, merito non inuenitis quid respondeatis de 
recepto baptismo maximianistarum. 

245.  Cf. c. litt. Pet. 1,21-23. In c. litt. Pet. 1,22 o.a. Qui ergo sunt potius pseudoprophetae qui ueniunt 
in uestitu ouium, intus autem sunt lupi rapaces? utrum hi, qui uel nesciunt in catholica malos 
et eis innocenter communicant uel eos, quos de area dominica, priusquam uentilator adueniat, 
segregare non possunt, pro pace tolerant unitatis, an hi, qui ea quae in catholica reprehendunt in 
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maximianensium. Aan het begin van boek 3 merkt hij immers op dat hij Cresco-
nius al voldoende van repliek heeft gediend, zonder dat hij aan de maximianisten 
heeft gerefereerd.246 Tegelijkertijd blijkt uit dit geschrift dat Augustinus steeds meer 
overtuigd raakt van de effectiviteit van deze historische kwestie als argument in de 
donatistische strijd.247 Hij signaleert bijvoorbeeld dat Cresconius heeft erkend dat 
hij in verwarring werd gebracht toen hij hiermee werd geconfronteerd.248 Ook legt 
hij de vinger bij het feit dat Cresconius niet op de hoogte was van de historische 
feiten, waarmee hij suggereert dat de donatisten deze zaak in de doofpot proberen 
te stoppen.249 Des te meer vindt Augustinus het de moeite waard om in Cresc. weer 
uitvoerig hierop in te gaan.250 Opnieuw demonstreert hij door middel van de causa 
maximianensium dat de donatisten met twee maten meten. In relatie tot traditio 
maakt Augustinus weer een vergelijking tussen Primianus en Caecilianus: beiden 
zijn aanvankelijk veroordeeld, maar later vrijgesproken.251 Volgens de donatisten 
hoefden de dopelingen van Primianus niet opnieuw gedoopt te worden, zelfs niet als 
zij waren gedoopt gedurende zijn veroordeling (tussen het concilie van Cebarsussi en 

schismate faciunt et, quae in unitate toleranda eaque incerta fugere se fingunt, in sua praecisione 
manifesta et a se ipsis damnata recipiunt. Zie ook o.a. c. litt. Pet. 1,11-19. In c. litt. Pet. 1,19 con-
trasteert Augustinus de (beschuldiging van) verontreiniging van de wereldwijde kerk door tradi-
tio met de (beschuldiging van) verontreiniging van de donatistische kerk door de maximianisti-
sche kwestie: De donatistische aanklachten van traditio betreffen iemand die allang is overleden, 
zonder dat zijn veroordeling is bewezen (sc. Caecilianus), maar inzake Maximianus gaat het over 
mensen die door de donatisten zelf zijn veroordeeld maar desondanks eervol teruggehaald. In c. 
litt. Pet. 3,45 schrijft hij: ‘Als de maximianistarum crimina u niet te gronde hebben gericht, dan 
kunt u onmogelijk volhouden dat de onbewezen misdaden van Afrikanen (Caecilianus cum suis) 
de wereldwijde kerk te gronde hebben gericht.’

246.  Cf. Cresc. 3,1; de eerste verwijzing naar de maximianistische kwestie verschijnt in Cresc. 3,15.
247.  In c. litt. Pet. 3,46-47 merkt hij al op dat de donatisten geen weerwoord hebben inzake de maxi-

mianistische kwestie, cf. o.a. c. litt. Pet. 3,46 Sed quia non uera, sed uestra sententia est per 
nescio quorum baptismum traditorum perisse Christi baptismum de orbe terrarum, merito non 
inuenitis quid respondeatis de recepto baptismo maximianistarum. 

248.  Cf. Cresc. 3,17 Certe cum de his, quos maximianistas appellaui, et damnatis uestrorum concilio 
et receptis in epistula mea perlegeres, sicut scribis, ualde permotus es, quippe cum adhuc - uerbis 
enim tuis utar - quid haberet ueritas ignorares. Overigens heeft Augustinus al in c. litt. Pet. op-
gemerkt dat Petilianus geen weerwoord weet inzake de kwestie van de maximianisten, cf. c. litt. 
Pet. 3,42 en 3,45 en 3,47.

249.  Cf. Cresc. 3,17; zie ook Cresc. 3,38 en 4,83. Elders schrijft Augustinus bovendien dat de dona-
tistische bisschoppen over de maximianistische zaak leugens aan Cresconius hebben verteld, cf. 
Cresc. 3,27; 3,58.

250.  Cf. Cresc. 3,15-28; 3,38; 3,43-44; 3,49; 3,58-69; 3,74; 3,76; 3,94 en Cresc. 4,1-83.
251.  Cf. o.a. Cresc. 3,44; zie ook 4,67. Overigens heeft Augustinus al eerder de parallel getrokken 

tussen Primianus en Caecilianus die beiden zijn veroordeeld door een afgescheiden concilie en 
vrijgesproken door hun eigen concilies, cf. ep. 43,26, maar daar blijft het vraagstuk van de gel-
digheid van de doop buiten beeld. Dit vraagstuk is wel eerder ter tafel gekomen in een soortge-
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het concilie van Bagai). Toch blijven zij van mening dat alle leden van de ecclesia 
catholica overgedoopt moeten worden vanwege de verontreiniging door Caecilianus, 
ondanks het feit dat Caecilianus officieel is vrijgesproken.252 In aanvulling op deze 
vergelijking blijft Augustinus herhalen hoe inconsistent het is dat de donatisten wel 
de doop van het maximianistische schisma erkennen, maar niet de doop van de 
wereldwijde kerk.253 In relatie tot persecutio confronteert Augustinus de donatisten 
opnieuw met hun eigen gewelddadigheid, waarbij hij afzonderlijk aandacht vraagt 
voor hun hardhandige optreden tegen de maximianisten.254 Inzake beide beschuldi-
gingen confronteert de causa maximianensium de donatisten met hun eigen gedrag. 
Daarbij dient de area om een diepere dimensie in de discussie te brengen: de kerk 
is als een dorsvloer waar niet alleen koren maar ook kaf te vinden is, zonder dat het 
koren door het kaf wordt verontreinigd. Daarom is de aanwezigheid van kaf geen 
legitieme reden om de kerk te verlaten.255 Augustinus verwijt de donatisten dus niet 
dat zij de veroordeelde maximianistische bisschoppen met hun dopelingen weer 
hebben verwelkomd, maar dat zij de kerk blijven beschuldigen van datgene wat zij 
jegens de maximianisten zelf hebben gedaan.256

Ondanks alle woorden die Augustinus in Cresc. 3 al heeft gewijd aan de maximi-
anisten, voegt hij een extra vierde deel toe. Hierin wil hij aantonen dat alleen deze 
zaak al afdoende is om de donatisten met hun aanklachten van repliek te dienen.257 

lijke vergelijking, maar dan in een vergelijking tussen (de dopelingen van) een van de maximi-
anistische bisschoppen (Felicianus) en Caecilianus in plaats van tussen (de dopelingen van) de 
donatistische bisschop Primianus en Caecilianus, cf. c. ep. Parm. 3,18.

252.  Cf. o.a. Cresc. 3,41-44.
253.  Cf. o.a. Cresc. 3,63-64.
254.  In Cresc. 3,45-57 gaat Augustinus in op concrete voorbeelden van gewelddadigheid door de 

donatisten, o.a. door hun circumcelliones, zie ook boven. In Cresc. 3,58-69 richt hij zich op de 
wijze waarop zijzelf de maximianisten hebben vervolgd. 

255.  Cf. o.a. Cresc. 3,44 Cuius (sc. Caeciliani) crimina etiamsi certa nobis essent, in ecclesia consti-
tutos, quam spiritus sanctus uelut aream cum palea praenuntiauit, nequaquam nos aliena peccata 
non imitata macularent (inzake traditio); verder Cresc. 3,45 … autem dixerim malos communi-
onis nostrae, hoc est areae dominicae paleam, cum in uos inique agunt, a bonis nostris laudabili-
ter pro pace tolerari … en Cresc. 3,55 haec omnia (sc. buitensporig geweld) displicent bonis et ea 
prohibent et cohibent quantum possunt, quantum autem non possunt ferunt et sicut dixi pro pace 
laudabiliter tolerant, non ea laudabilia, sed damnabilia iudicantes, et nec propter zizania segetem 
Christi nec propter paleas aream Christi nec propter uasa inhonorata domum magnam Christi nec 
propter pisces malos retia Christi derelinquunt (inzake persecutio).

256.  Cf. o.a. Cresc. 3,63 en 3,64. In Cresc. 3,64 o.a. Immo ab orbis terrarum catholica communione 
separatis, talia nobis obiciendo, qualia uos in causa maximianensium fecisse negare, ut arbitror, 
non potestis.

257.  Cf. o.a. Cresc. 3,94; 4,1; 4,82-83 en retr. 2,26; in retr. 2,26 Sed cum uiderem de sola maximia-
nensium causa, quos suos schismaticos damnauerunt, et eorum aliquos rursus in suis honoribus 
receperunt, baptismumque ab eis extra suam communionem datum non repetiuerunt, responderi 
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Inhoudelijk betekent dit vierde boek weinig nieuws. Des te meer is deze uitvoerige 
herhaling van zetten een indicatie van de hoge verwachting die Augustinus hiervan 
heeft gekregen in het donatistische debat. Hij spreekt bijvoorbeeld over de causa 
maximianensium als het beste geneesmiddel voor de donatisten,258 een bijzondere 
zegen van God die meewerkt aan hun bekering,259 en een spiegel waarin de donatisten 
geconfronteerd worden met hun eigen slechtheid.260 Kortom, volgens Augustinus 
is deze kwestie de historische kroongetuige tegen de donatistische heiligheidspre-
tenties. Evenals eerder concentreert hij zich in dit laatste deel van Cresc. op de 
eerdergenoemde speerpunten: de persecutio, de (geldigheid van) de doop, en de 
hiermee samenhangende kwestie van de (verontreiniging door) traditio.261 Daarbij 
is de area belangrijk als theologische metafoor voor de tijdelijke permixtio van de 
kerk, en daarmee als argument pro het verdragen van het kaf en contra het zich 
afscheiden van de kerk.262

posse ad cuncta quae scripsit, etiam quartum librum addidi, in quo id ipsum quantum potui dili-
genter atque euidenter ostendi.

258.  Cf. Cresc. 3,94 Quid igitur dignius aduersus hanc fallacissimam elationem quam causa maximi-
anensium uobis potuit procurari?

259.  Cf. Cresc. 4,1 … de sola causa maximianensium tecum agere … neque enim contemnendum 
est beneficium dei, quod et ad nostrae dispensationis conpendium et ad uestrae correctionis, si 
sapiatis, adiutorium praestare dignatus est.

260.  Cf. Cresc. 4,34 Ita, ne deseras quos putas bonos, ferre cogeris quos nosti malos, ac per hoc omnes 
conuincit ueritas malos, qui propter aliena crimina seu uera seu falsa, ceteris tamen incognita, 
sibi autem non offutura, disrupta unitate tot gentium deseruerunt bonos. hoc tam magnum nefas 
partis Donati ne aliquo modo excusare possetis, causa uobis maximianensium procurata est, in 
quo uelut speculo uestram prauitatem conspectam, si uolueritis, corrigatis … Zie ook Cresc. 4,69 
Proinde attende, utrum ualeam in illo perspicuo speculo uestro, hoc est in causa maximianensi-
um, etiam hoc demonstrare.

261.  Augustinus noemt deze drie speerpunten uitvoerig aan het slot van boek 3 (Cresc. 3,94) en aan 
het begin en einde van boek 4 (Cresc. 4,1 en 4,81-83). In Cresc. 4,81 schrijft hij dat hij inzake de 
causa maximianensium liever spreekt over een drievoudige laster dan over een driekoppig beest, 
liever over een drievoudige verdediging dan over een drietandig aanvalswapen: ecce iam non 
dico tricipitem bestiam [c. litt. Pet. 1,29] errorem uestrum, quia suauissimus uerborum emendator 
es, sed dico calumniam tripertitam; nec dico nos ei tamquam tridenti telo [c. litt. Pet. 1,29] ex hac 
maximianensium causa debere resistere, sed dico tripertita defensione. In aanvulling op de ge-
noemde passages in boek 4 wordt de kwestie van de traditio besproken in Cresc. 4,5; 4,9-10; 4,17-
18; 4,49-54; 4,62; 4,64-70; de kwestie van de (her)doop in Cresc. 4,4; 4,6; 4,10, 4,14-16; 4,19-30; 
4,32; 4,40-41; 4,45-48; 4,76-77; de kwestie van de persecutio in Cresc. 4,5; 4,17; 4,31-32; 4,55-61.

262.  De area verschijnt in dit verband in Cresc. 4,26; 4,33; 4,71. In Cresc. 4,26 Uerumtamen ista 
tractamus, ne propter malos dispensatores non tamen suorum, sed dominicorum sacramentorum, 
quos necesse est usque ad tempus uentilationis areae dominicae commisceri, deseratur ipsa unitas 
frumentorum. In Cresc. 4,33 o.a. Ad hoc enim et illae similitudines in scripturis et illa exempla 
praemissa sunt, ut disceremus frumentum esse nec aream dominicam propter paleae commixtio-
nem deserere … In Cresc. 4,71 o.a. Frumenta sola in horreo recondentur, nunc ecclesia tamquam 
area cum palea trituratur.
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Enkele jaren later gebruikt de kerkvader het maximianistische schisma opnieuw als 
de belangrijkste historische getuige in zijn brief aan Macrobius, de jonge donatistische 
bisschop in Hippo Regius (ep. 108, 410 AD).263 Augustinus houdt zijn onlangs aan-
getreden collega voor dat er slechts één manier is waarop de donatisten zich kunnen 
verdedigen inzake de causa Maximiani. Volgens hem kan dat alleen door te erkennen 
dat de kerk in de huidige bedeling een corpus permixtum is. Uitdagend nodigt hij 
Macrobius uit om zich in maximianistische zaak te verdedigen door middel van de 
dorsvloer, zoals hijzelf talloze malen heeft gedaan in zijn eigen verdediging tegen de 
donatisten.264 Feitelijk vraagt hij hem hiermee om de belangrijkste rechtvaardiging 
van het donatistische schisma op te geven. Vervolgens spoort hij hem indringend 
aan om terug te keren naar de dorsvloer van de katholieke kerk, en daar schouder 
aan schouder als koren het kaf te verdragen.265 

Na de Carthaagse rechtszittingen schrijft Augustinus een brief aan enkele do-
natistische ambtsdragers die zijn teruggekeerd naar de katholieke kerk, ep. 142 (na 
411 AD). Augustinus wil hen bemoedigen om voortaan samen met hem dienstbaar 
te zijn op de dorsvloer van Christus.266 In dit verband refereert hij aan de rol die de 
zaak van Maximianus heeft gespeeld tijdens het juridische proces. Volgens hem 

263.  De maximianistische kwestie komt expliciet ter sprake in ep. 108,1-6 en 108,13-16. De betreffen-
de historische feiten functioneren hier als het belangrijkste argument om Macrobius te overtui-
gen van de onhoudbaarheid van het donatistische heiligheidsideaal als rechtvaardiging van hun 
afscheiding. Deze feiten betreffen ook hier de erkenning van de doop die buiten de eigen kerk is 
bediend, traditio (en daarmee de verontreiniging door andermans zonden) en de persecutio. In 
ep. 108,6 en 108,13 wordt de causa Maximiani opnieuw een speculum (correctionis) genoemd. 

264.  Cf. ep. 108,16-17 In ep. 108,16 o.a. Si partis Donati defensionem in hac Maximiani causa uelis 
pro ingenii tui et eloquii facultate suscipere nec mendaciter agere … ne uos in Maximiani causa 
inexplicabiliter implicetis, sed ita sapiens hoc adseres, hoc tenebis, quod sana doctrina commen-
dat, quod uera regula exemplis propheticis atque apostolicis probat malos esse potius tolerandos, 
ne destruantur boni, quam bonos deserendos, ut separentur mali, tantum ut ab imitatione, a con-
sensione, a uitae ac morum similitudine reprobi seiungantur simul crescentes, simul in tribulati-
one permixti, simul intra retia congregati usque ad tempus messis, uentilationis et litoris? In dit 
citaat verschijnt de area in combinatie met de soortgelijke metaforen van de ager en de retia; 
verderop in deze paragraaf wordt alleen de area genoemd. Zie ook ep. 108,17 Quae cum ita sint, 
amplector istam defensionem tuam. ista quippe erit, si uerax erit, et ueritate uincetur, si ista non 
erit. amplector, inquam, defensionem tuam, sed hanc esse cernis et meam.

265.  Cf. ep. 108,17 Cur non ergo in unitate areae dominicae simul frumentum esse laboremus, simul 
paleam toleramus? cur non, obsecro te, quae causa, cui bono, ob quam utilitatem? dic mihi. 
Overigens leidt de brief aan Macrobius niet tot het gewenste resultaat, zie Mandouze, Prosopo-
graphie, p. 662-663. Mandouze wijst in dit verband op de vermelding van Macrobius op de 
lijst van donatistische bisschoppen die aanwezig zijn tijdens de Carthaagse rechtszittingen en op 
enkele negatieve opmerkingen over hem in ep. 139,2.

266.  Cf. ep. 142,3 Solliciti tamen inuicem sumus pro nobis tamquam unius corporis membra, ut, 
quicumque adiuuante domino ad horreum futurum pertinemus, interim in area simul paleas tole-
remus nec propter illam futuro igni destinatam nos aream dominicam deseramus.
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werden de donatisten hierdoor gedwongen om te erkennen dat niemand op grond 
van andermans zonden veroordeeld mag worden.267 In ep. 185 (416-417 AD) blijkt 
nogmaals hoe belangrijk de zaak van Maximianus is geworden voor Augustinus 
als historische kroongetuige tegen het donatistische afscheidingsprincipe. Hij con-
cludeert dat de handelswijze van de donatisten in deze kwestie veel betekenis heeft 
gekregen ten nadele van henzelf en ten gunste van de wereldwijde kerk. Volgens hem 
zijn hierdoor hun monden het zwijgen opgelegd, en heeft de bekendmaking van de 
historische feiten bijgedragen aan de terugkeer van vele donatisten.268 

4.3.3.4.3 Homiletische werken
Er zijn enkele preken waarin Augustinus refereert aan de causa maximianensium. 
In s. 71, s. 138 en en. Ps. 35 noemt hij de maximianisten in een adem met de dona-
tisten als voorbeelden van ketters die onderling verdeeld zijn. In en. Ps. 75 en en. 
Ps. 124 waarschuwt hij terloops voor Donatus en Maximianus als verleiders.269 In s. 
88 wordt gerefereerd aan de inconsistentie van de donatisten. Ondanks hun afschei-
dingsprincipes hebben zij de veroordeelde maximianisten verwelkomd. Hiermee 
hebben zijzelf gepraktiseerd wat zij de kerk verwijten, namelijk het verdragen van 
de slechte mensen omwille van hun vrede.270 In s. 164 herinnert Augustinus aan 
de Carthaagse rechtszittingen waar hij inzake de maximianisten een parallel heeft 
getrokken tussen Caecilianus en Primianus die beiden tijdens hun afwezigheid zijn 
veroordeeld.271 Uitvoerig komt de zaak van Maximianus aan de orde in en. Ps. 36,2. 
In deze enarratio worden veel historische details vermeld. Ook wordt de handelswijze 
van de donatisten tegenover Caecilianus uitvoerig vergeleken met de handelswijze 
van de maximianisten tegenover Primianus. Augustinus geeft God de dank voor 

267.  Cf. breuic. 1,5; 1,7; 1,10; 1,12; 3,11; 3,18-22; 3,28 en c. Don. 3; 21; 25; 36; 51-52. In c. Don. 
36 bijvoorbeeld: Quod cum ita sit, quae tam cruda stultitia, quis tam ferreus cordis somnus non 
excutiatur possitque aliquando sentire Caeciliani causam catholico orbi terrarum, cui non com-
municat pars Donati, praeiudicare non posse, si non praeiudicat parti Donati causa Maximiani uel 
potius causa Feliciani et Primiani modo coniunctorum, paulo ante inuicem damnatorum? Volgens 
Augustinus wilden de donatisten zo weinig mogelijk woorden aan deze kwestie wijden, en had-
den zij geen weerwoord, cf. o.a. c. Don. 51-52. Overigens speelt de area wel een belangrijke rol 
tijdens de conlatio Carthaginiensis, maar niet in relatie tot de zaak van Maximianus. 

268.  Cf. ep. 185,17 en 185,47 In ep. 185,17 o.a. Coepit hoc eorum factum contra illos pro catholica 
multum ualere, ut ora eorum penitus clauderentur. Overigens functioneert de area wel in ep. 185, 
maar niet rechtstreeks in relatie tot de causa Maximiani. Hetzelfde kan worden opgemerkt over c. 
Gaud. (418-419 AD) waarin de zaak van Maximianus als algemeen bekend wordt verondersteld, 
en waarin Augustinus opnieuw opmerkt dat de donatisten hiertegen geen weerwoord wisten tij-
dens de Carthaagse rechtszittingen, cf. c. Gaud. 1,14; 1,51 en 1,54.

269.  Cf. s. 71,4; s. 138,10; en. Ps. 35,9; en. Ps. 75,7; en. Ps. 124,5.
270.  Cf. s. 88,25.
271.  Cf. s. 164,12-13.
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deze herhaling van de geschiedenis die volgens hem is bedoeld om de donatisten 
de ogen te openen.272 In en. Ps. 21 maakt de prediker melding van de wijze waarop 
de donatisten de maximianisten hebben vervolgd (persecutio).273 Feitelijk leveren 
de homiletische teksten weinig nieuws op in vergelijking met de niet-homiletische 
teksten. Bovendien functioneert de area in deze preken niet in relatie tot de causa 
maximianensium. Daarom blijven deze teksten verder buiten beschouwing. 

4.3.3.4.4 Deelconclusies
Augustinus interpreteert de causa maximianensium als een rechtvaardige vergelding 
van God, omdat de donatisten hierdoor worden geconfronteerd met een afscheiding 
in eigen gelederen. De kerkvader gebruikt deze voor de donatisten onverkwikkelijke 
kwestie onder andere om de verwijten inzake persecutio te pareren. Volgens hem 
hangen de donatisten wel de martelaar uit vanwege het overheidsoptreden tegen hen, 
maar in werkelijkheid verwijt de pot de ketel. In de kwestie van Maximianus hebben 
zijzelf immers de overheid ingeschakeld om hardhandig op te treden tegen de maxi-
mianisten. Zij hebben geprobeerd de maximianisten met alle mogelijke juridische, 
zelfs militaire middelen te dwingen tot terugkeer. Toch reikt de relevantie van de 
causa maximianensium dieper dan alleen een bevestiging dat de beschuldigingen van 
‘verontreinigende zonden’ (zoals traditio) en van persecutio ook tegen de donatisten 
zelf ingebracht kunnen worden. Deze zaak is voor Augustinus allermeest relevant 
omdat hij deze historische kwestie kan inzetten in het theologische debat, namelijk 
als bewijs dat de handelswijze van de donatisten ten opzichte van de maximianisten 
in strijd is met hun eigen ecclesiologische principes. Zij betwisten dat de kerk in 
haar huidige gestalte een corpus permixtum is, en rechtvaardigen hun schisma vanuit 
hun visie dat de zonden van het kaf (in casu met name de traditio van Caecilianus) 
het koren zouden verontreinigen. Maar in de zaak van Maximianus hebben zij de 
door henzelf geëxcommuniceerde maximianisten weer verwelkomd in hun midden, 
zelfs met behoud van hun ambtelijke waardigheid en met erkenning van de doop 
die in het veroordeelde schisma is bediend. Volgens Augustinus hebben zij hiermee 
de theologische rechtvaardiging van hun eigen afscheiding onbedoeld tenietgedaan. 
De kern van de zaak wordt al duidelijk in ep. 53 (400 AD), de eerste brief waarin 
de area verschijnt in relatie tot de maximianisten. In c. ep. Parm. (400-404 AD) en 
c. litt. Pet. (400-403 AD) worden de historische details nader uitgewerkt en wordt 
de argumentatie verfijnd en toegespitst op zowel de persecutio als de (geldigheid 
van de) doop en de daarmee samenhangende kwestie van de (verontreiniging door) 

272.  Cf. en. Ps. 36,2,19-23; in en. Ps. 36,3 wordt verwezen naar de documenten inzake de maximia-
nisten die in en. Ps. 36,2 zijn geciteerd, cf. en. Ps. 36,3,18.

273.  Cf. en. Ps. 21,2,31.
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traditio. Uit Cresc. (405-406 AD) is af te leiden dat de polemiek met de donatisten 
volgens Augustinus inhoudelijk niet staat of valt met causa maximianensium. Toch 
is hij dan al zo overtuigd geraakt van de effectiviteit hiervan als argument in het 
debat dat hij deze historische kwestie presenteert als de historische kroongetuige 
tegen de donatistische heiligheidspretenties. In ep. 108 (410 AD) stelt hij expliciet dat 
er voor de donatisten slechts één manier is om zich te verdedigen inzake de causa 
Maximiani, namelijk door te erkennen dat de kerk een corpus permixtum is zoals 
een dorsvloer waar koren en kaf vooralsnog onderling vermengd blijven en waar de 
zonden van het kaf het koren niet worden aangerekend. Voor de donatisten zou deze 
erkenning betekenen dat zij de belangrijkste theologische rechtvaardiging van hun 
afscheiding opgeven, en dat is precies wat de kerkvader beoogt. Inzake het resultaat 
concludeert Augustinus in ep. 185 (416-417 AD) dat de betreffende historische fei-
ten de mond van de donatisten hebben gesnoerd, en zo hebben bijgedragen aan de 
terugkeer van velen van hen.

In vergelijking met de niet-homiletische werken leveren de preken weinig nieuws 
op. In de homiletische teksten geeft Augustinus veel minder aandacht aan de his-
torische details van de kwestie met Maximianus dan in de polemische geschriften. 
In de weinige teksten waarin deze kwestie wordt benoemd, speelt de dorsvloer bo-
vendien geen rol. Deze constatering bevestigt wat eerder is vastgesteld, namelijk dat 
Augustinus in zijn preken terughoudend is met het bespreken van historische details 
inzake de donatisten, hoe relevant deze volgens hem ook zijn.

4.3.3.5 De area in de aanval: de dorsvloer als de Bijbelse kroongetuige 

4.3.3.5.1 Inleidend
De area is niet de enige metafoor die Augustinus in de donatistische polemiek ge-
bruikt als Bijbels bewijs voor de tijdelijke permixtio van de kerk. In zijn werken zet 
hij ook andere gelijkenissen in, zoals de akker met tarwe en onkruid,274 het visnet 
met goede en slechte vissen,275 de kudde met schapen en bokken,276 en in mindere 

274.  Cf. Matth. 13,24-30 en 36-43. De akker wordt meestal aangeduid als ager (passim), soms als 
seges (zie bijvoorbeeld c. ep. Parm. 1,21; 2,36; c. litt. Pet. 2,110). De gelijkenis is duidelijk her-
kenbaar aan het karakteristieke woord voor onkruid: zizania. Soms vloeit deze gelijkenis over in 
de gelijkenis van Matth. 13,1-9.18-23 waarin de akker eveneens centraal staat. Een kenmerkend 
woord in deze gelijkenis is spinae (doornen), zie bijvoorbeeld mor. 1,76 en agon. 13 waar spinae 
en zizania samen functioneren als aanduiding van het onkruid op de akker.

275.  Cf. Matth. 13,47-50. Het visnet met de goede en slechte vissen wordt meestal aangeduid als rete/
retia, soms als reticulus (zie bijvoorbeeld ps. c. Don. 10 en 15) of sagena (zie o.a. cath. fr. 35).

276.  Cf. Matth. 25,31-33. De kudde wordt vaak aangeduid als grex bestaande uit schapen (oues) en 
bokken (haedi).
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mate het huis met goede en slechte vaten277 en de lelie tussen de dorens.278 Verder 
worden diverse voorbeelden uit de Heilige Schrift genoemd, zoals de ‘getekenden’ 
in het visioen van Ezechiël 9279, de ark van Noach met reine en onreine dieren,280 en 
Judas als een van de discipelen.281 Toch neemt de dorsvloer met koren en kaf (Matth. 
3,12/Luk. 3,17) al zeer vroeg een opvallende plaats in tussen de genoemde Schrift-
bewijzen. In de loop van de tijd zal deze metafoor zelfs uitgroeien tot de Bijbelse 
kroongetuige in het donatistische debat over de kerk.

4.3.3.5.2 Niet-homiletische werken
Een zekere voorkeur voor area als metafoor voor de permixtio van de kerk is al 
gesignaleerd in mor. (387-389 AD), een zeer vroege publicatie die is gerelateerd aan 
de manichese polemiek.282 Deze voorkeur blijkt ook uit de eerste pennenvrucht die 
rechtstreeks is gerelateerd aan de donatistische verwikkelingen, ep. 23 (392 AD). 
Inzake het gemengde karakter van de kerk baseert Augustinus zich als vanzelfspre-
kend op het Bijbelse beeld van de dorsvloer die nog niet is gewand.283 In de onmid-
dellijke context wordt wel gerefereerd aan de beeldspraak van de akker, maar daar 
representeert het onkruid de haeretici buiten de kerk en niet de slechte christenen 
binnen de kerk.284 Hetzelfde patroon is traceerbaar in ps. c. Don. (393 AD). Het kaf 

277.  Cf. 2 Tim. 2,20 over het domus met de goede en slechte vaten (uasa). Augustinus gebruikt de 
metafoor van de uasa enige tijd in combinatie met de area en de ager als metaforen voor de per-
mixtio van de kerk. Hij doet dit in navolging van Cyprianus, onder andere in bapt. 4,18 en 4,21 
(cf. Cypr. ep. 55,21 en 54,3, zie ook hoofdstuk 3). Naderhand distantieert Augustinus zich van 
deze uitleg waarin de verschillende soorten vaten worden betrokken op de boni en de mali in de 
kerk, en kiest hij voor de uitleg voor Tyconius, cf. retr. 2,18. Zie hierover onder andere Ribbeck, 
Donatus und Augustinus, p. 378.

278.  Cf. Hoogl. 2,2. De metafoor van de lilium in medio spinarum verschijnt voor het eerst in het 
anti-manichese werk c. Faust., cf. c. Faust. 13,16. Deze relatief weinig gebruikte metafoor is 
opvallend vaak aanwijsbaar in cath. fr., cf. cath. fr. 35; 48; 60; 61; daarnaast alleen in bapt. 5,38 
en ep. 93,28 (wat betreft de niet-homiletische geschriften die gerelateerd zijn aan de anti-dona-
tistische polemiek).

279.  Cf. Ez. 9,4. In dit visioen krijgen de mensen die wel wonen te midden van grote zondaars maar 
zich van hun zonden distantiëren een speciaal beschermingsteken, zie bijvoorbeeld ps. c. Don. 
171-175; c. ep. Parm. 3,10; ep. 108,7.

280.  Cf. Gen. 6-7, zie bijvoorbeeld ep. 108,20.
281.  Zie bijvoorbeeld ps. c. Don. 205-214; cath. fr. 35. Overigens leidt Shaw uit de passages in ps. c. 

Don. over Judas af dat Augustinus de donatisten zou aanduiden als de nieuwe Judassen, zie B.D. 
Shaw, Sacred Violence, p. 302-303. Maar in werkelijkheid wordt Judas hier opgevoerd als Bijbels 
voorbeeld van de permixtio van de kerk, contra de donatistische heiligheidspretenties.

282.  Cf. mor. 1,76, zie boven (de context van de manichese polemiek).
283.  Cf. ep. 23,6 Area dominica nondum uentilata est; sine paleis esse non potest.
284.  Cf. ep. 23,6 … ab haeresibus aut schismatibus quantum catholica distet ecclesia et quantum sit 

cauenda pernicies uel zizaniorum uel praecisorum de uite domini sarmentorum. Het onkruid 
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op de dorsvloer wordt vereenzelvigd met de naamchristenen binnen de kerk, maar 
het onkruid op de akker met de ketters buiten de kerk.285 Deze constatering bevestigt 
het vermoeden dat de interpretatie die Christus geeft aan deze gelijkenis (de akker 
is de wereld, Matth. 13,38) de reden is waarom Augustinus aanvankelijk aarzelt om 
de akker op te voeren als Schriftbewijs voor de permixtio van de kerk.286 Overigens 
duikt in het hekeldicht tegen de donatisten een nieuw beeld op: de gelijkenis van het 
visnet met goede en slechte vis. Genoemde gelijkenis speelt in ps. c. Don. wel een 
belangrijke rol, maar heeft bij Augustinus niet eerder gefunctioneerd als metafoor 
voor de kerk als corpus permixtum.287 De dorsvloer heeft dus het primaat.

Na verloop van tijd laat Augustinus het gesignaleerde onderscheid tussen de area 
en de ager los. In ep. 43 (396 AD) zijn palea (kaf) en zizania (onkruid) inwisselbaar 
als verwijzing naar de slechte mensen binnen de kerk op wie de donatistische be-
schuldigingen betrekking hebben.288 Ook in ep. 53 (400 AD) functioneert de dorsvloer 

verwijst hier naar de ketters, de afgehakte ranken naar de donatisten.
285.  Zie inzake palea/area bijvoorbeed ps. c. Don. 146 Habet paleas area nostra. Zie inzake zizania/

ager: ps. c. Don. 184-186 Illi tamquam semen erant, quod toto dispersum est orbe, ut alia sur-
geret messis, quae uentilanda est in fine. haec crescit inter zizania, quia sunt haereses ubique. 
Overigens maakt Augustinus hier nog onderscheid tussen de ketters en de donatisten: de ketters 
worden aangeduid als onkruid, de donatisten als kaf, cf. ps. c. Don. 146-147; 187 en 213. Door 
middel van dit onderscheid communiceert Augustinus dat de donatisten volgens hem eigenlijk 
bij de katholieke kerk horen. Over hen heeft hij al geschreven dat er met hen (in onderscheid van 
heidenen en ketters) overeenstemming is in doctrina en sacramenta, cf. uera rel. 8-9.

286.  Zie boven (de context van de manichese polemiek), zie ook bijvoorbeeld qu. Mt. 11,1-9.
287.  Het lemma rete verschijnt alleen eerder in mus. 6, maar niet als metafoor voor de gemengde ge-

stalte van de kerk; het lemma reticulus verschijnt voor het eerst in ps. c. Don; het lemma sagena 
verschijnt voor het eerst in c. ep. Parm. 3,19.

288.  Cf. ep. 43,21 Palea uel zizania messis dominicae. Synchroon met deze verandering loopt een 
andere wijziging bij Augustinus die traceerbaar is in agon. (396-397 AD). In zijn vroegere wer-
ken heeft Augustinus de donatisten samen met slechte christenen binnen de kerk aangeduid als 
kaf, en de ketters buiten de kerk als onkruid. Maar nu hij de mali binnen de kerk niet meer alleen 
aanduidt als palea maar ook als zizania (en hij dus zowel de area als de ager inzet inzake de 
permixtio van de kerk) is er geen belemmering meer om beide aanduidingen ook te betrekken op 
de donatisten. Dit verklaart waarom hij in agon. 13 de donatisten kan scharen onder de doornen 
en het onkruid. Overigens betekent dit niet dat Augustinus de donatisten nu al zou rekenen onder 
de ketters. In agon. 13 en 31 maakt hij nog expliciet onderscheid tussen de pars Donati en de 
haeretici. Enkele jaren later laat hij dit onderscheid wel los: in cat. rud. (400-405 AD) schaart 
hij de donatisten onder de haeretici. Zie cat. rud. 11 en 55 (al worden schismata en haereses nog 
afzonderlijk genoemd in cat. rud. 44 en 53); zie verder c. litt. Pet. 2,93 en 2,166; cath. fr. 17-18; 
21; 33; 37; 39; 62-69; zie ook hoofdstuk 5 (de area als metafoor voor het onderscheid binnen en 
buiten de kerk). Coppieters ’t Wallant, De Coninck en Demeulenaere attenderen in hun inleiding 
bij s. 63A (=Mai 25) ook op de ontwikkeling inzake het gebruik van de metafoor van de akker. Zij 
leggen daarbij niet het verband met de synchrone verandering in de aanduiding van de donatisten, 
zoals aanwijsbaar in agon. (396 AD). Voorzichtigheidshalve nemen zij niet ep. 43 (396 AD), 
maar ep. 53 (400 AD), en daarmee ‘ca. 400’, als markeerpunt van de periode waarin Augustinus 
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(met koren en kaf) in combinatie met de akker (met tarwe en onkruid) als Bijbels 
bewijs voor de tijdelijke vermenging binnen de kerk. Wel wordt in deze brief de 
akker in het bijzonder gerelateerd aan de wereldwijde verspreiding van de kerk.289 
Dit betekent dat de wereld waarvoor de akker symbool staat (Matth. 13,38) niet meer 
wordt geïnterpreteerd als de wereld in contrast met de kerk, maar als de wereldwijde 
kerk. In het licht van de patristische exegese is dit overigens geen novum. Augustinus 
voegt zich hiermee namelijk in het exegetische spoor van zijn voorgangers, zoals 
Cyprianus en Optatus van Mileve.290

De grote anti-donatistische werken brengen ook andere Bijbelse gelijkenissen voor 
een gemengde gestalte van de kerk in beeld. In c. ep. Parm. (400-404 AD) verschijnt 
de dorsvloer soms afzonderlijk, soms samen met de akker, het visnet en/of de kud-
de.291 Wat betreft de permixtio functioneren deze als equivalente metaforen, al kan 
de akker op de voorgrond treden wanneer de focus wordt gericht op het wereldwijde 
karakter van de kerk.292 Wanneer de kerkvader betoogt dat de goede mensen in de 
kerk de slechten moeten verdragen, zet hij bijvoorbeeld in met de dorsvloer (koren 
en kaf), en noemt hij de akker en het visnet erbij.293 Elders voegt hij de gelijkenis 
van de kudde toe om te betwisten dat de kerk nu al zuiver koren zonder kaf zou 

de ager samen met de area weer betrekt op de kerk, zoals eerder in mor. Zie C. Coppieters ’t 
Wallant, L. de Coninck en R. Demeulenaere, ‘Sermo LXIIIA (Mai 25)’ in: CCSL XLI Aa (2008), 
p. 333-334. Wanneer het gesignaleerde verband wel in acht wordt genomen, kan de terminus post 
quem van de aangepaste exegese (waarin de ager weer wordt betrokken op de wereldwijde kerk) 
worden gepreciseerd met de data van ep. 43 en agon., dus 396 AD.

289.  Cf. ep. 53,6 Unde isti nefario schismate separati iactant crimina in paleam messis dominicae, 
quae necesse est usque ad finem permixta toleretur, donec ultimo iudicio tota area uentiletur. 
unde manifestum est ista crimina seu uera seu falsa non pertinere ad frumenta dominica, quae 
per totum agrum, id est istum mundum usque in finem saeculi oportet crescere … Verderop in 
dezelfde paragraaf schrijft Augustinus dat onschuldige christenen (christiani innocentes) we-
reldwijd (per totum orbem) vermengd zijn met slechte christenen (mali christiani), waarbij hij 
laatstgenoemden aanduidt als palea of zizania.

290.  Zie hoofdstuk 2 inzake Cyprianus. Zie boven inzake Optatus van Mileve (het inleidende deel van 
de paragraaf over de area als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk in de donatistische 
polemiek).

291.  In bijvoorbeeld c. ep. Parm. 2,6 en 3,17 verschijnt de area zonder equivalente metaforen.
292.  Ter illustratie: in boek 1 gebruikt Augustinus eerst zizania (ager) en palea (area) als inwisselbare 

metaforen, maar vervolgens contrasteert hij met behulp van de akker (ager/seges) de wereld-
wijdheid van de ecclesia catholica met plaatselijke beperktheid van de Afrikaanse pars Donati, 
cf. c. ep. Parm. 1,21.

293.  Cf. c. ep. Parm. 2,36 Eius enim exemplo non solum non facientis mala, sed etiam non consen-
tientis ulli malitiae, inter paleam frumenta secura sunt, quia neque talia faciunt neque consentiunt 
facientibus, etiamsi in eadem segete usque ad messem, in eadem area usque ad uentilationem, 
intra eadem retia usque ad separationem quae in litore futura est boni tolerent malos.
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zijn, soms met weglating van de akker.294 De beeldspraak van het huis met goede en 
slechte vaten (2 Tim. 2,20) komt pas op tafel in bapt. (400-405 AD) in een citaat uit 
een brief van Cyprianus. Augustinus voert Cyprianus op als patristisch bewijs dat 
de kerk in haar huidige gestalte een commixtio malorum is, en dat de aanwezigheid 
van mali geen legitieme reden is om de kerk te verlaten. In het citaat van Cyprianus 
wordt de beeldspraak van het huis genoemd in aanvulling op de dorsvloer en de 
akker.295 Ook in de boeken tegen Petilianus, c. litt. Pet. (400-404 AD), speelt de 
area een belangrijke rol in het theologische debat, soms afzonderlijk, maar vaak 
in combinatie met andere Bijbelse metaforen.296 In het vuur van zijn argumentatie 
tegen het donatistische afscheidingsprincipe kan de kerkvader zelfs vijf soortgelijke 
Bijbelse gelijkenissen opsommen. Hij begint met de dorsvloer, en voegt er in één 
adem het huis, de netten, de kudde en de akker aan toe, als equivalente metaforen 
voor de tijdelijke permixtio van de kerk. Daarbij staat de area als metafoor voor de 
permixtio op de eerste plaats, al wordt de ager weer expliciet gerelateerd aan het 
wereldwijde karakter van de kerk, als argument tegen de donatistische kerk die vooral 
een regionaal karakter heeft.297 

Het wereldwijde aspect treedt in cath. fr. (401-402 AD) zozeer op de voorgrond 
dat de akker de dorsvloer tijdelijk lijkt te verdringen.298 Ook elders in dit geschrift 

294.  Cf. c. ep. Parm. 3,19 Sed qui congregationem suam iam frumentum purgatum putant, a commix-
tione frumenti et paleae tamquam pura palea uolauerunt, et qui se sub uno pastore non adhuc cum 
haedis pascere sentiunt, luporum insidiis de grege domini separati sunt, et qui cum malis piscibus 
se congregatos esse non putant, non solum mali pisces sunt, sed etiam unitatis retia dirruperunt. 
Zie ook bijvoorbeeld c. ep. Parm. 3,27 waar de akker, de dorsvloer, de netten en de kudde ach-
tereenvolgens worden genoemd als gelijkwaardige metaforen. 

295.  Cf. bapt. 4,18; het citaat is afkomstig uit Cypr. Ep. 55,25. Zie hoofdstuk 2 inzake het beroep op 
Cyprianus.

296.  Cf. c. litt. Pet. 1,20; 1,22; 1,27; 2,41; 2,46; 2,61; 2,106; 2,108; 2,110; 2,134; 2,174; 2,245; 3,3; 
3,10; 3,12; 3,39; 3,43. Soms verschijnt de area afzonderlijk, bijvoorbeeld in c. litt. Pet. 2,106; 
2,134; 3,12; 3,39; soms in combinatie met de akker, bijvoorbeeld in c. litt. Pet. 1,27; 2,46, 2,108; 
soms samen met de kudde en de netten, zoals in c. litt. Pet. 3,10 of samen met de akker en de 
netten, zoals in c. litt. Pet. 3,43.

297.  Cf. c. litt. Pet. 3,3 … aream dominicam propter paleam, quae uel nunc uento superbiae percussa 
uolat uel ultima uentilatione separabitur, nullo modo deseretis nec domum magnam propter uasa 
facta in contumeliam refugietis nec propter malos pisces in litore separandos per disrupta retia 
exibitis nec propter haedos pastore diuisuro ad sinistram ponendos bona unitatis pascua relinque-
tis nec propter commixta zizania uos a tritici societate, cui caput est granum illud mortificatum et 
multiplicatum et quae per mundum simul usque ad messem crescit, nefaria discissione separabi-
tis; ager est enim mundus, non Africa, messis finis saeculi, non tempus Donati.

298.  Expliciet wordt de area alleen genoemd met betrekking tot de dorsvloer van Gideon, cf. cath. fr. 
10 (zie hoofdstuk 3). Impliciet (door middel van de aanduiding palea) wordt aan de area gere-
fereerd in cath. fr. 34; 39; 46-48; 50; 55. De ager verschijnt in cath. fr. 34-35; 38-39; 43; 45-48; 
51-52; 70; 73-74.
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lijkt de dorsvloer zijn primaat te verliezen. Wanneer gewag wordt gemaakt van innu-
merabilia testimonia inzake de gemengde gestalte van de kerk, wordt de dorsvloer 
alleen indirect genoemd.299 Wel schrijft Augustinus verderop dat we het visnet niet 
mogen scheuren vanwege de slechte vissen, dat we het grote huis niet mogen verlaten 
vanwege het oneervolle vaatwerk, maar dat het koren samen met het onkruid moet 
opgroeien, en dat we het kaf moeten verdragen tot de komst van de wan.300

In Cresc. (405-406 AD) is de area weer prominent aanwezig. Wanneer Augustinus 
ingaat op het onderscheid tussen christenen binnen de kerk noemt hij aanvankelijk 
alleen de dorsvloer met koren en kaf. Nadrukkelijk stelt hij dat deze beeldspraak 

299.  In cath. fr. 34 worden de mali waarmee de boni zijn vermengd aangeduid als zizania uel palea, 
dus indirect functioneert hier de area wel. In cath. fr. 35 volgt de eigenlijke opsomming. Dat 
Augustinus hierbij de dorsvloer niet vermeldt, valt extra op omdat hij een relatief onbekend voor-
beeld zoals de lelie tussen de dorens (Hoogl. 2,2) wel noemt. Interessant is dat er discussie wordt 
gevoerd over het auteurschap van cath. fr. In de Admonitio voorafgaand aan de Latijnse editie van 
Migne worden kritische opmerkingen gemaakt over de authenticiteit van cath. fr., niet zozeer op 
grond van het ontbreken ervan in retr. (wat verklaarbaar is omdat het geschrift wordt aangeduid 
als epistula, cf. cath. fr. 1 en 48), maar met name op grond van inhoudelijke argumenten zoals 
afwijkende zinswendingen, uitdrukkingen en Schriftcitaten, cf. Migne, PL 43, p. 389-390. Deze 
kwestie wordt onder andere besproken door Ribbeck, die overtuigd is van het auteurschap van 
Augustinus, cf. Ribbeck, Donatus und Augustinus, p. 406 (noot 787). Later volgt Congar, en hij 
noemt bijvoorbeeld Adam (die van mening is dat het traktaat is geredigeerd door een leerling 
van Augustinus) en Monceaux (die juist pleit voor het auteurschap van Augustinus). Al is het 
volgens Congar moeilijk om hierin te beslissen, hij ziet geen doorslaggevend bewijs tegen het 
auteurschap van Augustinus. Wel houdt hij rekening met de mogelijkheid dat niet alles in dit 
geschrift afkomstig is van Augustinus zelf, cf. Congar, ‘Introduction’ in: BA 28 (1963), p. 485-
501. Volgens Moreau is het geschrift secundair in het anti-donatistische oeuvre, en is het vooral 
bekend geworden door de discussie over de authenticiteit. Toch pleit hij voor de authenticiteit 
ervan, cf. M. Moreau, ‘Catholicos fratres (Ad-)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 808-815. Overigens 
wekt de Admonitio in Migne de indruk dat de gesignaleerde afwijkingen (de opvallend geringe 
betekenis van de area als Bijbels bewijs voor de permixtio en de opmerkelijke aandacht voor het 
zeldzame beeld van de lelie tussen de dorens) aan de aandacht van de Benedictijnen zijn ontgaan. 
Deze afwijkingen vallen met extra op in vergelijking met de boeken c. litt. Pet. die evenals cath. 
fr. zijn geschreven tegen Petilianus, cf. cath. fr. 1; zie boven inzake c. litt. Pet. Gezien de dis-
cussie over de authenticiteit van cath. fr. is het raadzaam om inzake deze afwijkingen rekening 
te houden met de mogelijkheid dat de betreffende passages niet rechtstreeks afkomstig zijn van 
Augustinus zelf. In dat geval zouden de afwijkingen in cath. fr. (in casu de relatief beperkte 
aandacht voor de area) erop wijzen dat Augustinus zich van zijn tijdgenoten onderscheidt met 
zijn concentratie op de dorsvloer. Deze afwijkingen zouden dan dus bevestigen dat het met name 
Augustinus is die de dorsvloer laat uitgroeien tot de metafoor par excellence inzake de tijdelijke 
permixtio van de kerk.

300.  Cf. cath. fr. 55 Nos tamen nec propter pisces malos retia rumpimus nec propter uasa in contu-
meliam facta domum magnam deserimus … in una caritate frumenta crescamus, simul usque ad 
uentilabrum paleam toleremus.
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rechtstreeks afkomstig is uit de Heilige Schrift.301 Al heeft de Heilige Schrift volgens 
Augustinus meer gezag dan de kerkvaders, hij neemt wel de moeite om evenals in 
bapt. te demonstreren dat deze Bijbelse metafoor ook wordt gebruikt door Cypri-
anus.302 In de citaten uit Cyprianus’ brieven verschijnt de dorsvloer in combinatie 
met de akker en het huis.303 Blijkbaar vormt dit drietal voor de Carthaagse kerkva-
der het meest evidente Bijbelse bewijs voor de tijdelijke gemengde gestalte van de 
kerk. Augustinus refereert hieraan in zijn polemiek met de donatisten als patristisch 
getuigenis tegen afscheiding.304 Verderop wordt ook de gelijkenis van het visnet 
toegevoegd aan de Bijbelse similitudines die aansporen tot het verdragen van de 
slechte christenen in de kerk.305 Al functioneren deze metaforen hier op equivalente 
wijze, de dorsvloer staat op de voorgrond, vooral in het vierde deel van Cresc.306 Dit 
laatste deel is exclusief gewijd aan de maximianistische kwestie waarin het element 
van de permixtio belangrijker is dan het wereldwijde van de kerk. Kortom, vooral 
wanneer Augustinus zich concentreert op de tijdelijke permixtio van de kerk krijgt 
de area de hoofdrol.

De eerstvolgende werken leveren in dit opzicht weinig nieuws op. In ep. 93 (407-
408 AD) verschijnt de dorsvloer zowel afzonderlijk alsook in combinatie met de 
akker, de netten, de kudde en het huis.307 Wel wordt het wereldwijde aspect van de 

301.  Cf. Cresc. 2,27 In scriptura quippe sancta, quae neminem fallit, area dicta est ecclesia dei domi-
numque ipsum cum uentilabro esse uenturum et mundaturum aream suam, ut frumenta recon-
dat in horreo, paleam uero conburat igni inextinguibili. Zie ook bijvoorbeeld Cresc. 3,44 waar 
Augustinus schrijft dat de Heilige Geest de dorsvloer heeft aangekondigd als metafoor voor de 
kerk. Hij doet dat wanneer hij beargumenteert dat de zonden van het kaf het koren niet kunnen 
verontreinigen op de dorsvloer van de kerk. Overigens verschijnen de akker en het huis pas in 
Cresc. 2,43 en de netten in Cresc. 3,35; zie onder. 

302.  In Cresc. citeert Augustinus uit een andere brief van Cyprianus dan in bapt. In bapt. 4,18 gaat het 
om een citaat uit Cypr. ep. 55,25; in Cresc. 2,43 en 2,48 betreft het een citaat uit Cypr. ep. 54,3; 
zie inzake het beroep op Cyprianus ook hoofdstuk 2.

303.  Cf. Cresc. 2,43; zie inzake dit drietal ook Cresc. 3,55.
304.  Cf. Cresc. 2,44 … non esse deserendam (sc. ecclesiam) imperat Deus, testis est Cyprianus; zie 

ook Cresc. 3,78; 3,93. Zie verder hoofdstuk 2.
305.  Cf. Cresc. 4,33 Ad hoc enim et illae similitudines in scripturis et illa exempla praemissa sunt, 

ut disceremus frumentum esse nec aream dominicam propter paleae commixtionem deserere, 
pisces boni esse nec propter commixtionem malorum disruptis retibus foras ire, uasa esse mi-
sericordiae in honore facta atque mundata nec propter uasa perditionis et contumeliae de domo 
magna fugere.

306.  In boek 4 verschijnt de dorsvloer in Cresc. 4,26; 4,33; 4,63 en 4,71; de netten en het huis alleen in 
Cresc. 4,33; de akker alleen in Cresc. 4,67 (indirect in een herhaling van het citaat van Cyprianus 
door middel van het woord zizania).

307.  Afzonderlijk verschijnt de area in ep. 93,33; in ep. 93,36 in combinatie met de ager (in een 
indirecte verwijzing naar ep. 54,3 van Cyprianus); in ep. 93,50 in combinatie met retia, grex en 
domus.
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kerk, dat eerder vooral werd gerelateerd aan de ager, in deze brief nadrukkelijk ver-
bonden met de area. Augustinus merkt immers op dat het koren wereldwijd te lijden 
heeft van het kaf op de dorsvloer van Christus.308 In ep. 105 (409 AD) presenteert 
hij de dorsvloer weer samen met de ager en de retia.309 In ep. 108 (410 AD) zijn de 
dorsvloer, de netten, de akker, het huis en de kudde opnieuw soortgelijke metaforen 
voor de permixtio, en daarmee pro verdraagzaamheid en contra afscheiding.310 In 
dit verband benadrukt Augustinus in un. bapt. (410-411 AD) nogmaals dat het kaf 
op de dorsvloer het koren niet kan verontreinigen.311 De dorsvloer verschijnt ook hier 
eensgezind met de akker, de netten en de kudde.312 Ondertussen levert dit geschrift de 
enige vindplaats op waar de dorsvloer wordt aangeduid als area catholica, waarmee 
opnieuw het wereldwijde aspect wordt verbonden met de area.313

Interessant zijn vooral de verwikkelingen tijdens de collatio Carthaginensis.314 
Tijdens deze rechtszittingen wordt uitvoerig gedebatteerd over de meest relevante 
Schriftgegevens met betrekking tot de ecclesiologie. In de vermelde secundaire 

308.  Cf. ep. 93,50 Audi sane per me uocem dominicorum frumentorum in area dominica usque ad 
ultimam uentilationem inter paleam laborantium per totum scilicet mundum, qua deus uocauit 
terram a solis ortu usque ad occasum [Ps 49,1] … Zie inzake de ager als mundus ep. 93,31-32.

309.  Cf. ep. 105,16.
310.  In ep. 108,7 verschijnt de area samen met retia, waarbij ook de ‘getekenden’ van Ez. 9,4 terug-

komen; in ep. 108,11 wordt het citaat uit ep. 54,3 van Cyprianus herhaald met het bekende drietal 
area, ager en domus; in ep. 108,12 is de area gecombineerd met ager, domus, grex en retia; in 
ep. 108,16 alleen met ager en retia. 

311.  Cf. un. bapt. 23-25; in un. bapt. 23 o.a. … sicut in una area usque ad tempus uentilationis macu-
lari paleis frumenta non possunt … 

312.  Cf. un. bapt. 23; 30; 31-32; in un. bapt. 14 verschijnen retia en domus zonder de area als ver-
tolking van dezelfde permixtio. Zie ook ep. 129 (411 AD), een brief die korte tijd voor het begin 
van de collatio Carthaginensis is geschreven aan Marcellinus. In deze brief wordt de area (indi-
rect, door middel van de woorden palea en uentilatio) samen met de ager en de retia (eveneens 
indirect) genoemd als Bijbelse beelden voor de tijdelijke permixtio van de kerk, zie ep. 129,5.

313.  Cf. un. bapt. 30. 
314.  Zie inzake de collatio Carthaginensis o.a. Frend, The Donatist Church, met name p. 275-289; 

E. Lamirande, ‘Augustine and the Discussion on the Sinners in the Church at the Conference of 
Carthage (411)’ in: AugStud 3 (1972), p. 97-112; J.S. Alexander, ‘A Note on the Interpretation of 
the Parable of the Threshing Floor at the Conference of Carthage of A.D. 411’ in: JThS 24 (1973), 
p. 512-519; A. de Vogüé, ‘Bulletin Augustinien pour 1973’ in: REAug 20 (1974), p. 366-368 (kri-
tische reactie op Alexander); Mandouze, Prosopographie, p. 340-349 (over Emeritus); S. Lancel, 
‘Conlatio Carthaginiensis’ in: AL 1 (1986-1994), p. 1204-1209; id., ‘Emeritus’ in: AL 2 (1996-
2002), p. 802-804; Shaw, Sacred Violence, met name p. 544-586; C. Weidmann (Ed.), Collatio 
Carthaginensis anni 411. Gesta Collationis Carthaginensis. Augustinus, Breviculus collationis. 
Augustinus, Ad Donatistas post collationem, Berlin-Boston 2018. Zie ook hoofdstuk 2 waar de 
kwestie van de betrouwbaarheid van de verslaglegging in de gesta en in Augustinus’ breuic. en c. 
Don. wordt besproken. In dit hoofdstuk gaat het vooral om de theologische agumenten die in de 
discussie worden gebruikt, en de bijzondere betekenis die de dorsvloer daarbij krijgt.
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literatuur wordt wel aandacht gegeven aan allerlei, vooral historische en politieke, 
aspecten van deze collatio, en terecht.315 Maar hiermee is niet alles gezegd. Zowel 
de donatisten als de katholieken zijn er immers van overtuigd dat de kern van de 
zaak de ecclesiologie betreft, in het bijzonder de Bijbelse basis ervan. Om recht te 
doen aan de betekenis van de besprekingen, is het daarom belangrijk om ook oog te 
hebben voor het theologische debat dat daar is gevoerd. Hierover schrijft Augustinus 
in breuic. (eind 411 AD) waarin hij een samenvattende weergave geeft van het eccle-
siologische twistgesprek. Wanneer er wordt gediscussieerd over de meest relevante 
Schriftgegevens, blijken de donatisten hun weerwoord paraat te hebben inzake de 
gelijkenis van het visnet en de akker.316 Al erkennen zij dat er in het net van de kerk 
behalve goede ook slechte vissen worden gevangen, volgens hen betreffen de slechte 
vissen uitsluitend mensen van wie men niet weet dat zij slecht zijn (occulti mali).317 
De gelijkenis van de akker wordt gepareerd met de opmerking dat deze betrekking 
zou hebben op het onkruid in de wereld, dus buiten de kerk.318 Maar met de similitudo 
van de dorsvloer weten de donatisten niet goed raad. Volgens Augustinus proberen zij 
deze eerst van tafel te vegen met verwijzing naar Jer. 23,28 waar de profeet uitroept: 
‘Wat heeft het kaf met het koren te maken?’ Augustinus merkt op dat deze woorden 
uit hun verband worden gerukt, en dat Jeremia in de betreffende tekst niet spreekt 
over de kerk, maar over het onderscheid tussen menselijke dromen en Goddelijke 
visioenen.319 Tegelijk geeft hij in breuic. zijn eigen commentaar: de vluchtroute die 
zij hebben gevonden voor de gelijkenis van het visnet, kunnen zij niet gebruiken 

315.  Vooral Frend en Shaw gaan uitvoerig in op allerlei historische en politieke aspecten, waarbij zij 
nadrukkelijk aandacht vragen voor het donatistische perspectief. Beiden vermelden terloops dat 
er is gedebatteerd over de gemengde gestalte van de kerk, maar noemen daarbij alleen de meta-
foor van de ager en schrijven niets over de betekenis die de area krijgt. De artikelen van Alexan-
der en De Vogüé gaan over de betrouwbaarheid van de verslaglegging van de besprekingen, niet 
over het eigenlijke theologische debat (zie hierover ook hoofdstuk 2). Lancel gaat wel kort in op 
het ecclesiologische twistgesprek, maar niet op de betekenis van de dorsvloer.

316.  Cf. vooral breuic. 3,10; in aanvulling op de besproken Schriftbewijzen wordt in breuic. 3,16 de 
ark van Noach genoemd als beeld van de kerk waarin reine en onreine mensen samen leven; in 
3,17 wordt gerefereerd aan de oudtestamentische profeten die zich ondanks hun scherpe pro-
fetische kritiek niet hebben afgescheiden van de tempel; verder wordt het visioen van Ez. 9,4 
aangehaald. 

317.  Cf. breuic. 3,10; zie ook 3,14; 3,16 en 3,20. 
318.  Cf. breuic. 3,10; zie ook 3,19.
319.  Cf. breuic. 3,10 De area sane, cui paleam catholici dixerant usque ad tempus uentilationis ad-

mixtam, tamquam omnino in euangelio nihil tale scriptum sit, exponere similitudinem istam ne 
conati quidem sunt, sed quasi hoc a se ipsis catholici dixerint, eam tantummodo reprehenderunt 
uelut ex testimonio Hieremiae prophetae, qui ait: quid paleis ad triticum? [Ier 23,28], non atten-
dentes unde hoc ille dixisset; non enim aiebat de ecclesia, sed de diuinis prophetarum uisionibus 
et humanis somniis, ne ullo modo compararentur. Zie ook c. Don. 13. 
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voor de dorsvloer. Zij kunnen immers moeilijk volhouden dat het kaf op de dorsvloer 
verborgen blijft zoals de slechte vis in het net onder water.320 Het ecclesiologische 
twistgesprek lijkt soms tumultueus te verlopen. De katholieken willen bewijzen dat 
de verschillende diuina testimonia niet tegen elkaar uitgespeeld mogen worden en 
dat zij dezelfde lading dekken.321 Daarbij nemen zij de insteek bij de area:

Zij (sc. de katholieken) begonnen als eerste iets te zeggen over de gelijkenis van de dorsvloer. 
Toen interrumpeerden de donatisten en zeiden dat er in het Evangelie niets te lezen staat 
over de dorsvloer. Toen de vindplaats in het Evangelie door de katholieken duidelijker in 
herinnering werd gebracht, begonnen zij weer te interrumperen. Zij zeiden dat het verborgen 
zondaren zijn die worden benoemd als kaf dat later moet worden gewand.322

Wanneer de donatisten niet om de dorsvloer heen kunnen, proberen zij dus wel 
dezelfde escape als bij het visnet, namelijk dat het niet zou gaan om openlijke, maar 
om verborgen zondaren (occulti mali) die in de kerk verdragen moeten worden. Hier-
over heeft Augustinus al eerder in breuic. opgemerkt dat deze escape volgens hem 
niet mogelijk is inzake de dorsvloer.323 Toch wekt de verslaggeving van Augustinus 
de indruk dat het weerwoord van de donatisten over het kaf als occulti mali in de 
vergadering niet expliciet wordt betwist, en dat de chaotische discussie verder gaat 
over andere metaforen.324 Korte tijd daarna komt Augustinus in c. Don. (411-412 AD) 
terug op deze gebeurtenissen en reflecteert hij verder over de resultaten die de collatio 

320.  Cf. breuic. 3,10. Augustinus wijst er op dat de donatisten in dit verband de metafoor van de 
grex geheel hebben genegeerd. Volgens hem hebben zij dat gedaan omdat zij hiermee niet uit 
de voeten kunnen. Het zou immers absurd zijn om te beweren dat de herders de bokken in de 
weiden niet als zodanig zouden herkennen, op soortgelijke wijze als de vissers de slechte vissen 
in de netten onder water niet kunnen onderscheiden. Deze redenering pas hij (door middel van 
de woorden quoque en neque) vervolgens toe op de dorsvloer, cf. breuic. 3,10; zie ook onder 
inzake c. Don. 13-14.

321.  Cf. breuic. 3,15. Een indicatie van het tumultueuze karakter van de discussie is het feit dat Au-
gustinus de donatisten verwijt dat zij voortdurend bezig zijn met interrumpere en obstrepere. 

322.  Cf. breuic. 3,15 … primitus de areae similitudine coeperunt dicere. tunc donatistae interrumpen-
tes dixerunt quod de area non legeretur in euangelio scriptum; cumque expressius a catholicis 
locus euangelii commemoraretur, rursus interrumpendo dixerunt occultos malos dictos esse pa-
leam postea uentilandam.

323.  Overigens spreekt Augustinus in het citaat over donatisten (meervoud) die betwisten wat de ka-
tholieken zeggen over de dorsvloer als bijbelse metafoor. Later in c. Gaud. heeft hij het over één 
van de donatistische sprekers, bisschop Emeritus, die tijdens het twistgesprek een ondoordachte 
of verkeerd begrepen uitspraak doet, waarna Petilianus het woord van hem overneemt als spreek-
buis van de donatisten. Zie ook hoofdstuk 2.

324.  Cf. breuic. 3,15; zie ook Gesta Collationis Carthaginensis 3,261-267.
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heeft opgeleverd.325 Daarbij focust hij op het ecclesiologische principe dat tijdens de 
rechtszittingen is verdedigd, namelijk dat de kerk tot de tijd van de eschatologische 
scheiding een corpus permixtum is. Als de belangrijkste bijbehorende Bijbelse pa-
rabolae et figurae noemt hij de akker, de dorsvloer, de kudde en het visnet.326 Maar 
in de nabeschouwingen van c. Don. probeert hij extra winst te slaan uit alles wat 
de metafoor van de dorsvloer tijdens de rechtszittingen heeft opgeleverd. Uitvoerig 
komt hij terug op de uitleg die de donatisten hebben gegeven aan de gelijkenis van 
het visnet. Volgens hen bedoelt Christus hiermee dat de slechte mensen in de kerk 
niet zichtbaar maar verborgen zijn, zoals de vissen in het net onderwater onzicht-
baar zijn. Even lijkt het alsof Augustinus hierin met zijn opponenten meegaat. Hij 
geeft toe dat het theoretisch mogelijk is dat Christus met deze metafoor bedoelt dat 
slechte christenen in de kerk even onzichtbaar zijn als de vissen in het net onder de 
zeespiegel. Maar met retorische vaardigheid gebruikt hij vervolgens de dorsvloer 
om hen schaakmat te zetten. Want wie het onzichtbare aspect van de vissen in het 
net onder water wil verzilveren, krijgt de rekening gepresenteerd met de dorsvloer. 
Daar zijn immers grote hoeveelheden kaf in alle openheid te zien.327 Spottend ver-

325.  Augustinus richt zich in c. Don. tot het donatistische kerkvolk, cf. c. Don. 1 Quid adhuc, do-
natistae, seducimini ab episcopis uestris … Hij doet dit omdat hij merkt dat de donatistische 
bisschoppen de gang van zaken tijdens de rechtszittingen heel anders voorstellen dan hijzelf. 
Volgens de donatistische bisschoppen is Flavius Marcellinus, die uitspraak heeft gedaan in het 
voordeel van de katholieke kerk, omgekocht. Maar volgens Augustinus heeft niet de vermeende 
corruptie van de rechter hun de das omgedaan, maar hun eigen ondeugdelijke argumenten, cf. o.a. 
c. Don. 1; 6; 39. Overigens vindt de kerkvader het wel de moeite waard om in breuic, en vooral 
in c. Don., zijn persoonlijke commentaar toe te voegen aan de officiële notulen, en daarbij extra 
gewicht te geven aan de betekenis van de area in het theologische twistgesprek over de kerk.

326.  Cf. c. Don. 6 Hoc agebamus etiam similitudinibus euangelicis, ut causa et persona zizaniorum 
non praeiudicaret causae et personae tritici, quamuis in eodem agro eadem pluuia simul cresce-
rent usque ad messem, quando separari oporteret: ut causa et persona paleae non praeiudicaret 
causae et personae frumenti, quamuis in eadem area simul triturarentur, donec nouissima uenti-
latione separarentur; ut causa et persona haedorum non praeiudicaret causae et personae ouium, 
quamuis communibus pascuis utraque pecora permixta seruentur, donec a pastore summo in 
iudicio nouissimo alii ad sinistram, alii ad dexteram segregentur; ut causa et persona piscium 
malorum non praeiudicaret causae et personae piscium bonorum, quamuis intra eadem retia te-
nerentur in extremo litore separandi, hoc est in fine maris, quod significat finem saeculi. quibus 
parabolis et figuris ecclesia praenuntiata est usque ad finem saeculi bonos et malos simul habitu-
ra, ita ut mali bonis obesse non possint, cum uel ignorantur uel pro pace et tranquillitate ecclesiae 
tolerantur …; zie ook c. Don. 8.

327.  Cf. c. Don. 13 Hoc ipsum etiam, quod sibi acutum inuenisse uidebantur, contra se potius profere-
bant. si enim dominus propterea retibus bonos et malos pisces pariter congregantibus ecclesiam 
conparauit, quia malos in ecclesia non manifestos, sed latentes intellegi uoluit, quos ita nesciunt 
sacerdotes, quemadmodum sub fluctibus quid ceperint retia nesciunt piscatores, propterea ergo 
et areae conparata est, ut etiam manifesti mali bonis in ea permixti praenuntiarentur futuri, neque 
enim palea, quae in area est permixta frumentis, etiam ipsa sub fluctibus latet, quae sic omnium 
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volgt Augustinus in c. Don. dat het absurd is om te veronderstellen dat dergelijk 
kaf onzichtbaar zou zijn. Er is geen dorsvloer die onderwater of ondergronds wordt 
gedorst, en er is geen mens die in het nachtelijk donker graan gaat dorsen. Evenmin 
wordt er gedorst door een blinde landbouwer die geen onderscheid tussen koren en 
kaf kan zien.328 Vervolgens concludeert hij dat er twee mogelijkheden zijn. Als de 
gelijkenissen van het visnet en de dorsvloer dezelfde betekenis hebben, dan hebben 
beide betrekking op de tijdelijke permixtio van de kerk voordat de eschatologische 
scheiding begint. Maar als de donatisten gelijk hebben met hun uitleg van het visnet, 
dan moeten zij erkennen dat de gelijkenis van de dorsvloer een andere betekenis 
heeft. In dat geval gaat de eerste gelijkenis over verborgen zondaars, en de tweede 
over zichtbare zondaars. Kortom, al hebben de donatisten een eventuele escape 
inzake de akker en het net, zij kunnen niet op geloofwaardige wijze ontkomen aan 
de zeggingskracht van de dorsvloer als Bijbelse metafoor.329

De rol die de dorsvloer tijdens de Carthaagse rechtszittingen krijgt als de belang-
rijkste Bijbelse getuige inzake de tijdelijke permixto van de kerk, wordt naderhand 
bevestigd. In ep. 142 (na 411 AD) functioneert de area zonder de andere gelijkenis-
sen,330 in ep. 208 (na 411 AD) samen met de kudde,331 en in ep. 185 (416-417 AD) 

oculis est conspicua, ut potius occulta sint in ea frumenta, cum sit ipsa manifesta. In dit verband 
laat Augustinus niet na om te herhalen hoe de donatisten de Bijbelse basis van de dorsvloer 
hebben betwist, en hoe zij, toen dat niet lukte, hebben geprobeerd de betekenis ervan te mini-
maliseren door het kaf te betrekken op occulti mali, cf. c. Don. 14; zie ook breuic. 3,10 en 3,15.

328.  Cf. c. Don. 14 Uos itaque iudicate, aperite oculos, aures intendite ueritati. si propterea, sicut ipsi 
dixerunt, dominus ecclesiam retibus conparauit, quia non manifestos, sed latentes in ea malos 
intellegi uoluit, quos ita non uident sacerdotes, quemadmodum pisces intra retia sub fluctibus non 
uident piscatores, numquid et area sub aqua uel sub terra trituratur aut certe nocturnis horis, non 
in sole conteritur aut in ea rusticus caecus operatur? Zie ook verderop in c. Don. 14.

329.  Cf. c. Don. 14 Aut enim et illa piscium similitudo non propter occultos, sed tantum propter 
mixtos in ecclesia malos a domino posita est aut certe singulis rebus propriae similitudines datae 
sunt, de piscibus propter occultos, de area propter manifestos malos, quod, sicut illi ante litus, sic 
isti ante uentilabrum bonis in ecclesia misceantur … cur enim non dicamus: sic ergo et palea ma-
nifesti sunt mali, quia in aperto eam uident trituratores? Overigens heeft Augustinus in breuic. be-
halve de dorsvloer ook de kudde genoemd als metaforen die het onmogelijk maken de permixtio 
te beperken tot verborgen zondaars. Het feit dat hij bij zijn resumerende terugblik in c. Don. het 
beeld van de kudde niet meer noemt, maar alle aandacht concentreert op de dorsvloer, bevestigt 
dat de dorsvloer voor hem de Bijbelse kroongetuige is. Overigens probeert de kerkvader nader-
hand ook de metafoor van het visnet uit te buiten. Al heeft deze voor hem minder zeggingskracht 
dan de dorsvloer, hij legt de vinger erbij dat de donatisten met hun uitleg (de slechte vissen als 
occulti mali) toch hebben erkend dat er in de kerk sprake is van een zekere vermenging van goede 
en slechte mensen, zie bijvoorbeeld c. Gaud. 2,4.

330.  Cf. ep. 142,3 Solliciti tamen inuicem sumus pro nobis tamquam unius corporis membra, ut, 
quicumque adiuuante domino ad horreum futurum pertinemus, interim in area simul paleas tole-
remus nec propter illam futuro igni destinatam nos aream dominicam deseramus.

331.  Cf. ep. 208,3-5, met name ep. 208,4.
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opnieuw alleen.332 Nog duidelijker communiceert Augustinus in gest. Pel. (eerste 
helft 417 AD) dat hij de area beschouwt als de meest relevante Bijbelse getuige in het 
donatistische debat. Het betreffende geschrift is eigenlijk gelieerd aan de pelagiaanse 
polemiek, maar de kerkvader refereert ook aan de donatistische strijd. Wat betreft de 
donatistische ecclesiologische voorstelling van een zuivere kerk op aarde herinnert 
hij aan de collatio Carthaginensis. Letterlijk schrijft hij dat de donatisten het meest 
succesvol in het nauw zijn gedreven met de gelijkenis van de dorsvloer waar koren 
en kaf zijn vermengd.333 Het is daarom niet verwonderlijk dat Augustinus in c. Gaud. 
(418-419 AD) eerst alleen de dorsvloer noemt als metafoor voor de kerk. Daarmee 
is niet gezegd dat de andere Schriftbewijzen voor hem hun relevantie zouden heb-
ben verloren. Ook in c. Gaud. komt de vroegere combinatie van de dorsvloer met 
de akker, het huis en het visnet terug. Maar dat gebeurt pas in de passages waarin 
Cyprianus weer opduikt.334 Het is dus alleen naar aanleiding van het patristische 
citaat dat behalve de dorsvloer ook de akker en het huis weer worden genoemd. Nog 
afgezien daarvan laat Augustinus niet na om Gaudentius eraan te herinneren dat het 
speciaal de dorsvloer is waarmee de donatisten destijds volgens hem schaakmat zijn 
gezet.335 Kortom, ondanks de relevantie van andere Schriftbewijzen houdt de area 
bij Augustinus de hoofdrol als de Bijbelse kroongetuige tegen de donatisten.

4.3.3.5.3 Homiletische werken
In de homiletische werken verschijnt de area veel minder in relatie tot de donatisti-
sche controverse dan in de grote anti-donatistische werken. Dat is begrijpelijk, want 
Augustinus is als prediker in eigen parochie niet rechtstreeks in gesprek met de 
donatisten, al moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat er donatisten 

332.  Cf. ep. 185,16 Quo modo uos nefario scelere ab unitate catholica tamquam ab area dominica 
separatis, quae usque ad tempus uentilationis necesse est ut habeat et frumentum in horreo re-
condendum et paleam ignibus consumendam? Overigens wordt de grex wel genoemd in ep. 185, 
maar niet als metafoor voor de kerk als corpus permixtum, cf. ep. 185,12; 185,15; 185,23.

333.  Cf. gest. Pel. 27 Obiectum est Pelagio, quod diceret ecclesiam hic esse sine macula et ruga 
[Pelag. A. gest. Pel.]. unde etiam donatistae diuturnum nobiscum habuerunt in nostra collatione 
conflictum. sed illos de permixtione malorum hominum tamquam palea cum frumentis propter 
areae similitudinem potius urgebamus. qua similitudine etiam istis respondere possumus, nisi ec-
clesiam in solis bonis uellent fortassis intellegi, quos nullum omnino asserunt habere peccatum, 
ut possit ecclesia hic esse sine macula et ruga.

334.  De area verschijnt afzonderlijk in c. Gaud. 1,27; in c. Gaud. 2,3-4 samen met de akker, het huis 
en de netten; in c. Gaud. 2,14 in combinatie met de akker. Het citaat van Cyprianus is afkomstig 
uit Cypr. ep. 54,3 waar het drietal van ager, area en domus verschijnt. Deze brief wordt aange-
haald in c. Gaud. 2,3-6 en 2,14. 

335.  Cf. c. Gaud. 2,4. Gaudentius is een van de donatistische bisschoppen die aanwezig is geweest 
tijdens de Carthaagse rechtszittingen in juni 411, zie bijvoorbeeld Mandouze, Prosopographie, p. 
522-525 (over Gaudentius); S. Lancel, ‘Gaudentius’ in: AL 3 (2004-2010), p. 95-96.
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meeluisteren. Toch wordt het beeld van de dorsvloer als de Bijbelse kroongetuige in 
het donatistische debat bevestigd in de preken. Er zijn bijvoorbeeld preken waarin de 
donatisten vanwege hun afscheiding worden aangeduid als kaf dat voortijdig van de 
dorsvloer is weggeblazen.336 Interessant is ook s. 164 (over Gal. 6,2-5) waarin wordt 
gerefereerd aan de recente collatio Carthaginensis. Augustinus waarschuwt voor 
de donatisten die zich laten voorstaan op hun vermeende heiligheid: ‘Wij zijn heilig, 
wij dragen uw lasten niet, daarom hebben wij geen kerkelijke gemeenschap met u.’ 
Bedoeld is als vanzelfsprekend de ‘last’ van de zonden van Caecilianus. Maar vol-
gens Augustinus zijn de lasten van de donatisten in werkelijkheid veel zwaarder. Zij 
dragen immers de lasten van tweedracht, scheurmakerij, ketterij, valse getuigenissen 
en gemene laster.337 In dit verband betoogt hij dat de kerk een corpus permixtum is 
en dat men haar niet mag verlaten vanwege andermans zonden. Daarbij gebruikt hij 
de dorsvloer samen met de kudde en het visnet als gelijkwaardige Bijbelse metaforen 
voor de tijdelijke permixtio van de kerk.338 De bijzondere betekenis van de dorsvloer 
komt vooral verderop in de preek uit de verf. Augustinus presenteert zich daar niet 
als verdediger van de akker, het visnet of de kudde, maar expliciet als de man van de 
dorsvloer.339 Het bijzondere belang van de dorsvloer wordt bevestigd in en. Ps. 25,2, 

336.  Zie bijvoorbeeld s. 4,34 Attendite illos per uniuersam ecclesiam, uidete tales, et eos qui intus 
sunt, et eos qui inuenta occasione de area uolauerunt et uolunt secum trahere grana. sed grana 
uera et plena tolerant paleam et manent in area usque in finem, quo usque ueniat ultimus uenti-
lator: sicut ille cum pellibus haedinis tolerauit aliena peccata, et meruit accipere benedictionem 
paternam. Hier functioneert de dorsvloer zonder andere metaforen voor de gemengde gestalte 
van de kerk. Zie ook bijvoorbeeld s. 5,1 en 5,3 waar de donatisten worden aangeduid als kaf dat 
is weggeblazen van de dorsvloer.

337.  Cf. s. 164,10 Non uobis fumos uendant qui dicunt: sancti sumus, non portamus sarcinas uestras, 
ideo uobis non communicamus. maiores isti portant sarcinas diuisionis, maiores portant sarcinas 
praecisionis, sarcinas schismatis, sarcinas haeresis, sarcinas dissensionis, sarcinas animositatis, 
sarcinas falsorum testimoniorum, sarcinas calumniosarum criminationum. 

338.  Cf. s. 164,11 Propter peccata aliena, si uera essent, et non tua magis essent, gregem dei mixtum 
ouibus et haedis non desereres; aream dominicam, quamdiu palea trituratur, non relinqueres; retia 
dominica quamdiu bonos et malos pisces ad littus trahunt, non disrumperes. et quomodo, inquis, 
ferrem quem noui malum? nonne melius ipsum ferres, quam te foras efferres? ecce quomodo 
ferres: si attenderes apostolum dicentem, unusquisque proprium onus portabit [Gal 6,5]; liberaret 
te ista sententia. Zie ook en. Ps. 138,26-27; in en. Ps. 138,26 verwijt Augustinus de donatisten dat 
zij vanwege de vermenging met het kaf (commixtio palearum) de eenheid van de kerk voortijdig 
(ante uentilationem) hebben verlaten; in en. Ps. 138,27 wordt de area in combinatie met de ager 
en de retia ingezet tegen het donatistische afscheidingsprincipe. Hetzelfde geldt voor en. Ps. 
40,8 Si ad membra Christi pertines, ueni intro, haere capiti. tolera zizania si triticum es; tolera 
paleam, si frumentum es; tolera pisces malos intra retia, si piscis bonus es. quare ante tempus 
uentilationis auolasti?

339.  Cf. s. 164,12 Non ipsos nos, sed ipsam (sc. ecclesiam orbis terrarum) tuemur, defendimus, obti-
nemus, aream dominicam defendendo, pro area dominica clamo. Zie ook verderop in s. 164,12 
waar Augustinus alleen voortborduurt op de metafoor van de area; cf. ook c. litt. Pet. 3,13 homo 
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een homiletische verhandeling waarin de donatistische strijd resoneert. Augustinus 
spoort aan tot het verdragen van slechte christenen in de kerk en merkt daarbij op: 

Daarom prenten wij u dit in, broeders, dat de kerk in haar tegenwoordige gestalte een 
dorsvloer is. Dit hebben wij al vele malen gezegd, en dit blijven wij vele malen zeggen. 
De kerk bevat zowel kaf als koren. Niemand mag verwachten dat al het kaf verdwijnt, 
behalve als de tijd van het wannen aanbreekt. Niemand mag voor de tijd van het wannen 
de dorsvloer verlaten.340

De dorsvloer wordt dus aangeduid als de metafoor bij uitstek die Augustinus in de 
achterliggende tijd heeft gebruikt voor de tijdelijke gemengde gestalte van de kerk en 
die hij als zodanig wil blijven gebruiken.341 Een ander voorbeeld is en. Ps. 36,3. Eerst 
noemt Augustinus terloops de dorsvloer en de akker als equivalente aansporingen tot 
verdragen in plaats van afscheiden.342 Maar wanneer hij in het vuur van zijn preek 
ingaat op donatistische beschuldigingen die hem persoonlijk raken, schakelt hij als 
vanzelf over naar de dorsvloer alleen:

U mag ons verdenken van alles wat u maar wilt. Als wij goed zijn, dan zijn wij koren in de 
kerk van Christus. Als wij slecht zijn, dan zijn wij kaf in de kerk van Christus. Toch gaan 
wij niet weg van de dorsvloer. Maar u die met de wind van verzoeking bent weggewaaid, 
wat bent u eigenlijk? De wind neemt de tarwe immers niet weg van de dorsvloer. Uit de 
plaats waar u zich bevindt, kunt u dus afleiden wat u bent.343

Hier gaat de prediker rechtstreeks in gesprek met donatisten. Vermoedelijk is hier 
sprake van een fictieve dialoog die past bij zijn dialogische vorm van prediking, al 
is het ook mogelijk dat er binnen of buiten de kerk donatisten meeluisteren. Afge-
zien daarvan bevestigt deze passage dat de dorsvloer voor Augustinus het meest 

sum enim de area Christi.
340.  Cf. en. Ps. 25,2,5 Itaque hoc praecipimus, fratres, area est ecclesia huius temporis; saepe dixi-

mus, saepe dicimus; et paleam habet et frumentum. nemo quaerat exire totam paleam, nisi tem-
pore uentilationis. nemo ante tempus uentilationis deserat aream …

341.  Verderop benoemt hij de weigering om de mali te verdragen als de oorzaak van schismata, en 
duidt hij schismatici zoals de donatisten aan als kaf dat voortijdig van de dorsvloer wordt wegge-
blazen, zie en. Ps. 25,2,6 en 25,2,12.

342.  Cf. en. Ps. 36,3,17 Tolerent ergo modo peccatores iusti, tolerent frumenta zizania, toleret triticum 
paleam; quia ueniet tempus separationis …

343.  Cf. en. Ps. 36,3,19 Suspicamini quod uultis de nobis. si boni sumus, in ecclesia Christi frumenta 
sumus; si mali sumus, in ecclesia Christi palea sumus, tamen ab area non recedimus. tu qui uento 
tentationis foras uolasti, quid es? triticum non tollit uentus ex area. ex eo ergo ubi es, agnosce 
quid es.
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vertrouwde Bijbelse beeld is inzake de permixtio van de kerk. Hetzelfde kan worden 
gezegd over bijvoorbeeld en. Ps. 119. Eerst komt de area in beeld in combinatie met 
de ager. Maar wanneer de uox catholica de donatisten gaat tegenspreken, krijgt de 
area weer de hoofdrol. De dorsvloer verkondigt immers dat de donatisten zich niet 
hadden mogen afscheiden vanwege het kaf in de kerk, en dat men de slechte chris-
tenen moet verdragen totdat God zelf koren en kaf zal scheiden.344 In en. Ps. 149 
speelt ook de ager een belangrijke rol, vooral wat betreft het wereldwijde aspect van 
de kerk. Toch krijgt de area in deze psalmpeek weer het primaat.345

4.3.3.5.4 Deelconclusies
In hoofdstuk 1 is al geconstateerd dat de area relatief weinig aandacht heeft gekregen 
in studies over de permixtio van de kerk bij Augustinus. Toch speelt juist deze me-
tafoor een cruciale rol in het theologische debat met de donatisten. Bij de allereerste 
vermelding van de dorsvloer in het anti-manichese geschrift mor. (387-389 AD) is 
al sprake van een zekere voorkeur voor de dorsvloer (koren en kaf) boven de akker 
(tarwe en onkruid). In de donatistische polemiek heeft de area eveneens het primaat 
als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk. Later komen daar andere 
similitudines uit de Heilige Schrift bij, waarvan de meest relevante bij Augustinus 
zijn: de akker met tarwe en onkruid, het visnet met goede en slechte vis, de kudde 
met schapen en bokken, en het huis met goede en slechte vaten.

In de anti-donatistische geschriften functioneert de akker (ager) aanvankelijk 
niet als metafoor voor de kerk. In plaats daarvan wordt het bijbehorende onkruid 
(zizania) betrokken op slechte mensen (mali) buiten de kerk. Vanaf ep. 43 (396 AD) 
betrekt Augustinus, evenals eerder bijvoorbeeld Cyprianus en Optatus van Mileve, 
deze gelijkenis wel op de goede en slechte christenen binnen de kerk. Pas daarna 
verschijnen de area en de ager herhaaldelijk als equivalente metaforen. Daarbij krijgt 
de akker vooral betekenis wat betreft het wereldwijde aspect van de katholieke kerk, 

344.  In en. Ps. 119,6 wordt de ager na de area genoemd als een andere similitudo voor de permixtio; 
in en. Ps. 119,7 en 9 functioneert alleen de area. In en. Ps. 119,9 o.a. Quid enim aliud dicimus 
istis haereticis (sc. donatistis), nisi: cognoscite pacem, amate pacem? iustos uos dicitis. sed si 
iusti essetis, inter paleam grana gemeretis. nam quia grana sunt in catholica, et uera grana sunt; 
ideo tolerant paleam, donec uentiletur area… sed uidelicet propterea se separauerunt, ut iusti 
essent, ut non haberent mixtos iniustos ... catholica (sc. vox) dicit: non est dimittenda unitas, non 
est praecidenda ecclesia dei. iudicabit deus de malis et bonis postea. si nunc mali a bonis separari 
non possunt, ferendi sunt ad tempus; mali in area nobiscum esse possunt, in horreo non possunt 
… haec uox catholica est.

345.  Cf. en. Ps. 149,3. Hierin o.a. Et ut ostenderet in cantico nouo esse fructum caritatis et unitatis, 
addidit: cantate domino, omnis terra [Ps 95,1]. nemo se separet, nemo se disiungat: triticum es, 
ferto paleam quousque uentiletur. de area uis excuti? etsi triticum esses foris ab area, inuenirent 
te uolatilia, et colligerent te. adde quia eo ipso quo discedis et uolas, paleam te esse indicas …
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in tegenstelling tot de lokaal georiënteerde donatistische kerk van Noord-Afrika. 
Geconstateerd is dat alleen in cath. fr. (401-402 AD) de ager de area van de eerste 
plaats lijkt te stoten, maar bij nader inzien kan dit een indicatie zijn dat de betreffen-
de passages niet van Augustinus zelf afkomstig zijn. In de latere anti-donatistische 
geschriften zoals Cresc. (405-406) verschijnt de dorsvloer vaak in combinatie met 
de akker, het visnet, het huis en de kudde, maar heeft hij wel weer het primaat.

Interessant is vooral het theologische debat tijdens de collatio Carthaginensis, in-
clusief de latere reflectie van Augustinus hierop. De rol die de dorsvloer hier speelt, is 
in de literatuur niet of nauwelijks opgemerkt, maar blijkt voor de kerkvader cruciaal. 
Over de betekenis van de akker (ager) wordt wel uitgebreid gediscussieerd, maar 
de donatisten weten deze gelijkenis te neutraliseren door haar te betrekken op de 
kerk midden in de wereld, op soortgelijke wijze als Augustinus eerder heeft gedaan. 
De gelijkenis van het visnet (rete/reticulus/sagena) wordt gepareerd met de uitleg 
dat de slechte vissen geen openlijke maar verborgen zondaars zijn. De gelijkenis 
van het huis (die bij Augustinus vooral in beeld komt via citaten uit de brieven van 
Cyprianus) lijkt min of meer vergeten. De metafoor van de kudde (grex) is volgens 
Augustinus vooral van betekenis omdat zij niet op soortgelijke wijze als het visnet 
gepareerd kan worden. Maar in de loop van het twistgesprek krijgt de dorsvloer de 
hoofdrol als het belangrijkste Bijbelse bewijs voor de tijdelijke permixtio van de 
kerk, in weerwoord tegen de donatistische ecclesiologische heiligheidsclaims. In zijn 
samenvattende en commentariërende weergave van de collatio in breuic. (eind 411 
AD) en c. Don. (411-412 AD) geeft hij nog meer gewicht aan de betekenis van deze 
metafoor. Volgens hem zijn de donatisten in het ecclesiologische debat vooral door de 
dorsvloer schaakmat gezet. Ook in een later geschrift zoals gest. Pel. (eerste helft 417 
AD) schrijft hij dat de donatisten het meest succesvol zijn verslagen met de dorsvloer. 
Verder volgen de boeken tegen Gaudentius, een van de donatistische bisschoppen die 
aanwezig is geweest tijdens de Carthaagse rechtszittingen: c. Gaud. (418-419 AD). 
Hierin laat de kerkvader niet na zijn donatistische collega eraan te herinneren dat het 
speciaal de dorsvloer is waardoor zij theologisch zijn verslagen. Kortom, vanuit het 
perspectief van Augustinus groeit de dorsvloer in de loop van de donatistische strijd 
uit tot de onbetwiste Bijbelse kroongetuige in het inhoudelijke, ecclesiologische debat.

Wat betreft de homiletische werken blijkt de area als Bijbelse metafoor in relatie 
tot de donatistische controverse een veel bescheidener plaats in te nemen dan in de 
niet-homiletische werken. Dit is verklaarbaar omdat Augustinus zich in zijn preken 
primair richt op de hoorders in zijn eigen kerk, en niet op de donatisten buiten de 
kerk. Ondertussen bevestigen de preken dat de dorsvloer voor Augustinus de Bijbelse 
kroongetuige is voor de tijdelijke permixtio van de kerk, ofwel als Bijbels argument 
tegen afscheiding vanwege het kaf.
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4.4 De area als metafoor voor de permixtio van de kerk in de con-
text van de pelagiaanse polemiek

4.4.1 Inleiding
De pelagiaanse polemiek is nauw verbonden met de persoon van Pelagius. Deze 
lekentheoloog vertrekt rond het jaar 384 uit Groot-Brittannië om zich te vestigen in 
Rome. Daar krijgt hij bekendheid als strenge en vrome asceet en als bijbelleraar. Hij 
werkt er onder andere aan zijn commentaar op de brieven van Paulus. Ook levert hij 
kritiek op de conf. van Augustinus, overigens zonder dat hij hem persoonlijk kent. 
Wanneer hij in 410 vanwege de oprukkende West-Goten vlucht naar Noord-Afrika, 
zet hij voet aan wal in de haven van Hippo Regius. Augustinus is op dat moment 
afwezig vanwege de voorbereidingen voor de collatio Carthaginensis. Pelagius zoekt 
dan schriftelijk contact met hem, en ontvangt hierop een zeer korte maar hoffelijke 
reactie.346 Later schrijft Augustinus dat hij Pelagius in Carthago wel enkele malen 
in het voorbijgaan heeft gezien, maar dat hij toen nog geen reden had om hem van 
dwalingen te verdenken.347 Al in de zomer van 411 vertrekt Pelagius uit Noord-Afrika. 
Er is dan nog geen sprake van een leerstellig conflict, maar in de herfst van hetzelfde 
jaar wordt zijn leerling Caelestius in Carthago veroordeeld vanwege zijn uitspraken 
over de erfzonde en de kinderdoop. Augustinus is niet persoonlijk aanwezig bij het 
betreffende concilie, maar na verloop van tijd keert hij zich openlijk tegen de leer 
van Pelagius, in het bijzonder wanneer deze in december 415 wordt aangeklaagd 
maar vrijgesproken tijdens de synode van Diospolis. De synoden van Carthago en 
Mileve komen in de zomer van 416 tot een veroordeling van de pelagiaanse leer. Na 
allerlei verwikkelingen wordt deze veroordeling uiteindelijk permanent overgenomen 
door de opeenvolgende bisschoppen van Rome. Ook maakt keizer Honorius op 30 
april 418 bekend dat Pelagius en de zijnen strafrechtelijk vervolgd zullen worden. 
Een belangrijk markeerpunt in Noord-Afrika is de Carthaagse synode die in haar 
vergadering op 1 mei 418 de pelagiaanse leer veroordeelt in negen canones. Kenmer-
kend voor dit pelagianisme is de ontkenning van de zondeval met als bijbehorende 
gevolgen de sterfelijkheid en de zondigheid van de menselijke natuur. Volgens de 
 
 

346.  Het betreft ep. 146; zie ook gest. Pel. 51-52 waar Augustinus een toelichting geeft bij deze brief.
347.  Cf. gesta Pel. 46. Zie ook pecc. mer. 3,12 waar Augustinus inzake de visie van Pelagius opmerkt 

dat hij tijdens deze Carthaagse periode al wel hoorde van mensen die zeiden dat de kleine kin-
deren niet gedoopt hoeven te worden om vergeving van zonden te ontvangen, maar alleen om 
geheiligd te worden in Christus. Volgens eigen zeggen begrijpt hij pas later wat hier werkelijk aan 
de hand is, namelijk het ontkennen van de peccatum originale. Zie ook s. 294, een Carthaagse 
preek waarin hij reageert op de betreffende visie op de kinderdoop. 
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pelagianen wordt een mens zondeloos geboren, en is hij door middel van zijn eigen 
vrije wil en natuurlijke vermogens in staat om Gods geboden te houden.348

4.4.2 Niet-homiletische werken
Als metafoor voor de permixtio van de kerk functioneert de area nauwelijks in de 
pelagiaanse polemiek.349 Wel zijn er enkele teksten die in dit verband de aandacht 
vragen, allereerst een passage in pecc. mer. (411-412 AD). Het betreft een argumen-
tatie waarin Augustinus wil aantonen dat de kinderdoop noodzakelijk is vanwege 
de onreinheid waarmee de kleine kinderen worden geboren, ofwel de erfzonde 
(peccatum originale). Daarbij bekritiseert hij de visie van Pelagius, namelijk de 
mening dat ouders die vergeving voor hun zonden hebben gevonden deze zonden 
niet meer kunnen overdragen op hun kinderen.350 Volgens de kerkvader is de zonde 
die door de doop wordt afgewassen toch aanwezig in de kinderen die gedoopte 
ouders voortbrengen. Hierbij noemt hij twee voorbeelden. De voorhuid die door 
de besnijdenis wordt weggenomen, komt toch terug bij de kinderen van besneden 
ouders. Eveneens komt het kaf dat door mensenwerk zorgvuldig wordt gescheiden 
van het koren toch terug in de vrucht die uit het gezuiverde graan wordt geboren.351 

348.  Zie inzake het Pelagius en het pelagianisme o.a. Altaner en Stuiber, Patrologie, met name p. 
374-376; G. Bonner, ‘Pelagius/Pelagianischer Streit’ in: TRE 26 (1996), p. 176-185; E. TeSelle, 
‘Pelagius, Pelagianism’ in: AthAg (1999), p. 633-640; W. Löhr, Chr. Markschies en S.R. Holmes, 
‘Pelagius/Pelagianer/Semipelagianer’ in: RGG 6 (2003), p. 1081-1085; V.H. Drecoll, W. Löhr en 
J. Lössl, ‘Der Pelagianische Streit’ in: AH (2007), p. 179-203; M. Lamberigts, ‘Caelestius’ in: 
AthAg (1999), p. 114-115; id., ‘Julian of Eclanum’ in: AthAg (1999), p. 478-479; id., ‘Augustine 
and Julian of Aeclanum on Zosimus’ in: Aug(L) 42 (1992), p. 311-330; id., ‘Pelagius and Pelagi-
ans’ in: S. Ashbrook Harvey en D.G. Hunter, The Oxford Handbook of Early Christian Studies, 
Oxford 2008, p. 258-279; id., ‘Augustine’s Use of Tradition in the Controversy with Julian of 
Aeclanum’ in: Aug(L) 60 (2010), p. 11-61; id., ‘Peccatum’ en ‘Peccatum originale’ in: AL 4 
(2012-2019), p. 581-615; V.H. Drecoll, ‘Pelagius, Pelagiani’ in: AL 4 (2012-2019), p. 624-666; 
A. Dupont en M. Lamberigts, ‘De geschiedenis van het ‘pelagianisme’ en van zijn recente studie. 
Bij wijze van inleiding’ in: I. Wisse en R. Debaene, Aurelius Augustinus. Vier antipelagiaanse 
geschriften, Zoetermeer 2014, p. 11-43.

349.  In aanvulling op de geschriften die in deze paragraaf worden besproken verschijnt de area in de 
volgende anti-pelagiaanse geschriften. In ep. 177 (416 AD) en gr. et pecc. or. (418 AD) func-
tioneert de dorsvloer van Gideon als metafoor voor het heilshistorische onderscheid tussen de 
oud- en de nieuwtestamentische bedeling, zie hierover hoofdstuk 3. Verder verschijnt de area in 
c. Iul. imp. (428-430 AD). In c. Iul. imp. 5,11 haalt Augustinus een passage aan van Julianus, die 
op zijn beurt citeert uit Vergilius, Georgica 3,130-137. De dorsvloer functioneert hier in de meest 
letterlijke zin als de plaats waar graan wordt gedorst door dorsende ossen.

350.  Overigens wordt de naam van Pelagius pas genoemd in boek 3.
351.  Cf. pecc. mer. 3,15-17 In pecc. mer. 3,16 o.a. Uerumtamen si aduersus eos mihi esset causa 

ista suscepta, qui omnino paruulos baptizari prohiberent aut superfluo baptizari contenderent 
dicentes eos ex fidelibus natos parentum meritum necessario consequi, tunc deberem ad hanc 
opinionem conuincendam laboriosius fortassis et operosius excitari, tunc, si mihi apud obtunsos 
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In dit verband schrijft Augustinus dat niemand een christen wordt door geboorte 
uit christelijke ouders, maar door wedergeboorte, en dat niemand van zijn zonden 
wordt gereinigd door geboorte uit gereinigde ouders maar door wedergeboorte, in 
casu de doop. Zelfs van gelovige ouders moet volgens hem worden gezegd dat zij 
het ongeloof overbrengen op hun nageslacht, dat hun kleine kinderen als ongelovigen 
worden geboren, en dat zij daarom gedoopt moeten worden.352

Feitelijk gaat het hier niet over de permixtio van de kerk maar van de individuele 
leden van de kerk. Bovendien is hier niet de dorsvloer an sich de metafoor voor de 
gemengde gestalte, maar de korenkorrel met het omhulsel van het kaf. Wel gaat 
het hier over de reiniging van het koren, ofwel de scheiding van koren en kaf zoals 
deze plaatsheeft op de dorsvloer.353 Deze reiniging wordt hier niet betrokken op de 
eschatologische scheiding van koren en kaf, maar op de reiniging die plaatsheeft 
door middel van de bediening van de doop. Concreet gaat het over de reiniging van 
de erfzonde (peccatum originale) waarover Augustinus uitvoerig schrijft in pecc. 
mer. Daarmee bedoelt hij niet dat een dopeling geheel gereinigd zou worden van 
alle zondigheid die hij overneemt van zijn voorgeslacht. Duidelijk stelt hij dat een 
klein kind door de doop wel wordt gereinigd van de schuld die hij erft, maar dat de 
zondigheid als zodanig levenslang blijft. Deze zondigheid wordt door hem aangeduid 
als de zondige begeerte (concupiscentia) of de wet (het wetmatige principe) van de 
zonde (lex peccati) waarover de apostel Paulus spreekt in Rom. 7:21-23.354 Al wordt 
het koren door de doop gereinigd van het kaf van de schuld, de inwendige zondigheid 

et contentiosos propter rerum naturae obscuritatem difficultas refellendi falsa et persuadendi uera 
resisteret, ad haec forte quae in usu atque in promptu essent exempla confugerem uicissimque 
interrogarem, ut, quia eos moueret quomodo peccatum quod mundatur per baptismum maneat 
in eis quos genuerint baptizati, ipsi explicarent quomodo praeputium quod per circumcisionem 
aufertur maneat in eis quos genuerint circumcisi, quomodo etiam palea quae opere humano tanta 
diligentia separatur maneat in fructu qui de purgato tritico nascitur.

352.  Cf. pecc. mer. 3,17; hierin o.a. Quid respondebitis, quare de christianis non christianus nascatur, 
nisi quia non facit generatio, sed regeneratio christianos? hanc igitur uobis reddite rationem, quia 
similiter a peccatis nemo nascendo, sed omnes renascendo mundantur. ac per hoc de hominibus 
ideo mundatis, quoniam renatis, homo qui nascitur renascatur, ut etiam ipse mundetur. potuerunt 
enim parentes ad posteros transmittere, quod ipsi minime habuerunt, non solum sicut frumenta 
paleam et praeputium circumcisus, sed etiam, quod et uos dicitis, fideles infidelitatem in posteros 
traiciunt. quod non est iam illorum per spiritum regeneratorum, sed, quo in carne generati sunt, 
mortalis seminis uitium. nam utique quos paruulos per sacramentum fidelium fideles faciendos 
esse iudicatis, infideles natos ex parentibus fidelibus non negatis.

353.  Wat betreft de reiniging van het koren noemt Augustinus in pecc. mer. 3,17 het dorsen (trituratio) 
en het wannen (uentilatio).

354.  Zie over de interpretatie van Rom. 7 door Augustinus (inclusief de ontwikkeling die hierin 
traceerbaar is) o.a. J.B. ten Hove, Zonde en genade. Een onderzoek van Augustinus’ genadeleer 
vanuit zijn sermones over Romeinen 7 en 8 (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1994), 
met name p. 66-86. 
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is volgens de kerkvader een blijvende realiteit waartegen een gelovige levenslang 
heeft te strijden.355 Het kaf waarover hij in dit verband spreekt, is dus niet zonder 
meer een aanduiding van de (erf)zonde, maar alleen van de erfzonde voor zover deze 
betrekking heeft op het aspect van de schuld (reatus) die in de doop wordt wegge-
wassen (forensisch). Al is hier sprake van een bepaalde permixtio van de gelovige, 
koren en kaf functioneren hier dus niet als metaforen voor de levenslange permixtio 
van de gelovige. De meest wezenlijke permixtio van de gelovige, zoals Augustinus 
hierover spreekt in de context van de pelagiaanse polemiek, is immers een levenslang 
blijvende realiteit bij de gelovigen uit Adams nageslacht. Maar hiervoor worden de 
metaforen van koren en kaf niet gebruikt.

Een andere tekst die in dit verband de aandacht vraagt, is ep. 98 (408-414 AD). 
Gezien de genoemde datering van de brief is er discussie mogelijk over de vraag of 
deze brief gerelateerd is aan de pelagiaanse polemiek. Maar omdat de wijze waarop 
de dorsvloer hierin functioneert vergelijkbaar is met pecc. mer. 3,16-17 en met de on-
derstaande anti-pelagiaanse teksten, wordt deze brief in deze paragraaf besproken.356 
In ep. 98 erkent Augustinus de geldigheid van de doop die bediend is door ketters, 
in casu de donatisten.357 Wel betwist hij de effectiviteit van de doop die buiten de 
katholieke kerk is bediend. Volgens hem geeft de doop buiten de kerk geen deel aan 
het heil. Maar binnen de kerk is de doop wel effectief, zelfs als deze wordt bediend 
door een onwaardige ambtsdrager (per stipulae ministerium). In dit verband spreekt 
hij over de jonge kinderen die worden gedoopt als koren dat gereinigd moet worden 

355.  Cf. bijvoorbeeld pecc. mer. 2,4 Concupiscentia igitur tamquam lex peccati manens in membris 
corporis mortis huius cum paruulis nascitur, in paruulis baptizatis a reatu soluitur, ad agonem 
relinquitur, ante agonem mortuos nulla damnatione persequitur. paruulos non baptizatos reos 
innectit et tamquam irae filios, etiamsi paruuli moriantur, ad condemnationem trahit. Zie ook 
bijvoorbeeld pecc. mer. 2,45 waar Augustinus schrijft dat de vergeving van de zonden (remissio 
peccatorum) in de doop wel volkomen (plena et perfecta) is, maar dat het wetmatige principe van 
de zonde (lex peccati) ofwel de zondige begeerte (concupiscentia of lex concupiscentialis) een 
levenslang blijvende realiteit is in de gelovigen uit het nageslacht van Adam. Zie ook pecc. mer. 
3,9. Zie verder Ten Hove, Zonde en genade, p. 27-46 (over peccatum originale, concupiscentia, 
caro, en lex peccati) en p. 47-62 (over het forensische aspect van Gods genade, ook in de doop).

356.  De wijze waarop de beeldtaal van koren en kaf op de dorsvloer hier functioneert, komt bij Augus-
tinus alleen voor in de andere drie genoemde geschriften. Deze overeenkomst, evenals het feit dat 
het betreffende drietal expliciet anti-pelagiaans is, vormen samen een argument voor een latere 
datering van ep. 98, dat wil zeggen niet voor 411 AD.

357.  Cf. ep. 98,5. De haeretici die Augustinus hier in het vizier heeft, wordt alleen verweten dat zij 
zich buiten de ecclesia catholica bevinden, dus niet dat zij afwijken in de leer of in de sacramen-
ten; bedoeld zijn dus de donatisten.
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( frumenta purganda).358 Bedoeld is hier de reiniging van de erfschuld door de doop.359 
Op soortgelijke wijze als in pecc. mer. wordt deze erfschuld aangeduid als het kaf 
waarmee de kleine kinderen worden geboren en waarvan zij worden bevrijd in de 
doop. Koren en kaf functioneren in deze brief dus niet als beelden voor de levenslang 
blijvende permixtio van de gelovigen, evenmin als in pecc. mer.360 

In gest. Pel. (begin 417 AD) is de dorsvloer tweemaal te vinden. Augustinus schrijft 
dit anti-pelagiaanse geschrift in reactie op de verslaggeving van de synode in Dios-
polis (december 415 AD) waar Pelagius is vrijgesproken van de beschuldiging van 
ketterij. Eerst reageert de kerkvader op de uitspraak van Pelagius dat niemand zonder 
zonde kan zijn, behalve als hij de wet heeft leren kennen. In Diospolis heeft Pelagius 
gezegd dat hij hiermee bedoelt dat de kennis van de wet een mens helpt om niet te 
zondigen.361 De kerkvader geeft als commentaar dat deze uitleg van Pelagius wel 
orthodox is, maar dat hij hiermee het punt waarover het gaat, ontwijkt. De discussie 
gaat immers niet over de vraag of de wet zou kunnen helpen om niet te zondigen, 
maar over de vraag of de kennis van de wet genoeg zou zijn om zonder zonde te 
leven. Want als de kennis van de wet voldoende zou zijn, dan is Gods genade niet 
onmisbaar.362 Om het verschil inzichtelijk te maken tussen het orthodoxe standpunt 
en de visie van Pelagius maakt Augustinus gebruik van enkele voorbeelden, waar-
onder de dorsvloer. In dit verband schrijft hij dat de dorsvloeren wel gedorst kunnen 
worden zonder dorsslede, maar dat het werk gemakkelijker gaat met behulp van een 
dorsslede.363 Een dorsslede is dus een voorbeeld van hulp die nuttig is (adiutoria 

358.  Cf. ep. 98,5 Nam si christiani baptismi sacramentum, quando unum atque id ipsum est, etiam 
apud haereticos ualet et sufficit ad consecrationem, quamuis ad uitae aeternae participationem 
non sufficiat, quae consecratio reum quidem facit haereticum extra domini gregem habentem 
dominicum characterem, corrigendum tamen admonet sana doctrina, non iterum similiter conse-
crandum, quanto potius in catholica ecclesia etiam per stipulae ministerium frumenta purganda 
portantur, ut ad massae societatem mediante area perducantur!

359.  In ep. 98 komt de erfzonde uitvoerig ter sprake, cf. ep. 98,1-2, ep. 98,5-6 en ep. 98,10. Meteen 
aansluitend aan het citaat uit ep. 98,5 schrijft Augustinus in ep. 98,6 over de doop van de kleine 
kinderen als het verbroken worden van de reatus uinculum ex Adam tractum.

360.  Overigens functioneert in het bovengenoemde citaat uit ep. 98 de dorsvloer wel als metafoor 
voor de tijdelijke permixtio van de kerk. De ecclesia catholica wordt vergeleken met de area, 
bovendien is er sprake van de mogelijkheid dat ambtsdragers die de doop bedienen onder het stro 
(stipula) gerekend moeten worden.

361.  Cf. gest. Pel. 2 … recitata sunt obiecta Pelagio, illud est primum, quod in libro suo quodam scri-
bit non posse esse sine peccato nisi qui scientiam legis habuerit [Pelag. A. gest. Pel.]. quo recitato 
synodus dixit. tu haec edidisti, Pelagi? at ille respondit: ego quidem dixi, sed non sicut illi intelle-
gunt. non dixi non posse peccare qui scientiam legis habuerit, sed adiuuari per legis scientiam ad 
non peccandum, sicut scriptum est. legem in adiutorium dedit illis [Is 8,20] [Pelag. A. gest. Pel.]. 

362.  Cf. gest. Pel. 2-3.
363.  Cf. gest. Pel. 3 Aliud est autem hominem per scientiam legis ad non peccandum adiuuari et aliud 

est non posse esse sine peccato, nisi qui scientiam legis habuerit. cum enim uideamus exempli 
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sine quibus alio modo) maar niet van hulp die noodzakelijk is (adiutoria sine quibus 
non). Volgens Augustinus is het orthodoxe standpunt dat de hulp van de wet behoort 
bij de eerste, en de hulp van de genade bij de tweede categorie. In deze zin is de 
uitspraak van Pelagius tijdens de synode van Diospolis uitgelegd, maar deze uitleg 
stelt Augustinus niet gerust. Hij wijst er op dat Pelagius elders een ander geluid heeft 
laten horen, namelijk dat niet de hulp van Gods genade, maar de hulp van Gods wet 
onmisbaar en noodzakelijk zou zijn.364 Deze passage is wel interessant wat betreft 
de pelagiaanse polemiek, maar de dorsvloer heeft hier geen metaforische betekenis. 

In het vervolg van gest. Pel. komt herhaaldelijk de vraag terug of een mens zonder 
zonde kan leven. Volgens Augustinus heeft Pelagius tijdens de synode te Diospolis 
volgehouden dat een mens in staat is om zonder zonde te leven en Gods geboden 
te houden als hij dat wil.365 Ook schrijft hij dat Pelagius zijn ondervragers tevreden 
heeft gesteld met de opmerking dat de mens hiertoe in staat is gesteld door God.366 In 
dit verband geeft Augustinus commentaar op de uitspraak van Pelagius dat de kerk 
op aarde zonder vlek of rimpel zou zijn.367 Daarbij verschijnt de dorsvloer opnieuw, 
ditmaal wel als metafoor voor de gemengde gestalte van de kerk:

gratia et sine tribulis areas triturari, quamuis adiuuent, si adsint …
364.  Cf. gest. Pel. 2-3; hierin o.a. Profecto admonemur adiutoriorum esse genera duo. alia quippe sunt, 

sine quibus illud, ad quod adiuuant, effici non potest, sicut sine naui nauigat nemo … et multa 
huius modi, unde est etiam illud, quod nemo sine dei gratia recte uiuit, alia uero sunt adiutoria, 
quibus sic adiuuamur, ut etiam si desint possit alio modo fieri propter quod ea requirimus, sicut 
illa sunt quae commemoraui. tribula ad fruges terendas … quaerendum est igitur, ex quo duorum 
istorum generum sit legis scientia, id est quomodo adiuuet ad non peccandum. si eo modo, ut 
sine illa hoc non possit impleri, non solum Pelagius uerum respondit in iudicio, sed etiam uerum 
scripsit in libro. si uero eo modo, ut adiuuet quidem si affuerit, possit tamen illud ad quod adiuuat 
alio modo fieri, etiamsi ista defuerit, uerum quidem respondit in iudicio, quod merito episcopis 
placuit, adiuuari hominem ad non peccandum legis scientia, sed non uerum scripsit in libro non 
esse hominem sine peccato, nisi qui scientiam legis habuerit [Pelag. A. gest. Pel.].

365.  Cf. o.a. gest. Pel. 20-26; in gest. Pel. 20 bijvoorbeeld: Illud sane quod Pelagius suum esse confes-
sus est, adhuc latebrosum est. sed puto quod in istorum gestorum consequentibus partibus eluce-
bit. ait enim: posse quidem hominem esse sine peccato et dei mandata custodire, si uelit, diximus.

366.  In zijn commentaar schrijft Augustinus dat de iudices catholici er van uit zijn gegaan dat Pelagius 
hiermee niet de natuurlijke vermogens van de mens bedoelt maar Gods genade in Christus, niet 
de kennis van de wet die doodt maar de genade van Gods Geest die levend maakt, cf. gest. Pel. 
20-22. Volgens Augustinus hebben de bisschoppen in Diospolis zich laten misleiden door dub-
belzinnige uitdrukkingen, en hebben zij niet doorzien dat Pelagius in werkelijkheid een ketter is, 
cf. o.a. gest. Pel. 22 Atque ita dum eum credunt episcopi eam dixisse gratiam, non qua homines 
creati sumus, sed qua in nouam creaturam adoptati, hanc enim apertissime gratiam diuina scrip-
tura commendat, ignorantes haereticum tamquam catholicum absoluerunt.

367.  De woorden sine macula et ruga komen uit Ef. 5,27.
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Tegen Pelagius is ingebracht dat hij gezegd zou hebben dat de kerk hier op aarde zonder 
vlek of rimpel is. Hierover hebben ook de donatisten langdurig met ons gestreden tijdens 
onze samenspreking (de collatio Carthagiensis). Maar wij brachten hen wat betreft de 
vermenging met slechte mensen het meest succesvol in het nauw met de gelijkenis van de 
dorsvloer waar kaf met koren is vermengd. Met deze gelijkenis kunnen wij ook hen van 
repliek dienen, behalve als zij misschien zouden willen dat de kerk wordt opgevat als be-
staande uit alleen zulk soort goede mensen van wie zij beweren dat zij geen enkele zonde 
hebben. Als zij dit bedoelen wanneer zij zeggen dat de kerk hier op aarde zonder vlek of 
rimpel kan zijn, dan herhaal ik wat ik kort tevoren heb aangehaald. Hoe zijn de leden van 
de kerk? Met betrekking tot hen roept de ware nederigheid uit: ‘Als wij hebben gezegd dat 
wij geen zonde hebben, dan verleiden we onszelf en dan is de waarheid niet in ons.’ Om nog 
iets te noemen: hoe zal de kerk bidden wat Christus haar heeft geleerd, namelijk ‘Vergeef 
ons onze schulden’ als de kerk in deze wereld zonder vlek en rimpel is?368

Al is het vermeldenswaard dat Augustinus de area noemt als de metafoor par excel-
lence in het donatistische debat, interessanter is de verbinding die hij hiermee legt 
tussen de strijd tegen de donatisten en de strijd tegen de pelagianen. Hoezeer beide 
fronten ook verschillen, bij zowel de donatisten als de pelagianen speelt de visie dat 
de kerk hier op aarde zonder vlek of rimpel zou zijn een grote rol. In beide gevallen 
spitst de strijd zich toe op de het vraagstuk van de heiligheid van de kerk op aarde, 
en verzet Augustinus zich tegen bepaalde vormen van heiligheidsoptimisme. Maar 
ondanks overeenkomst is er ook verschil. De donatisten hebben zich afgescheiden 
van de ecclesia catholica vanwege de onheiligheid van bepaalde leden van de kerk. 
Wanneer zij claimen dat hun eigen kerk zonder vlek of rimpel is, dan bedoelen zij 
daarmee dat hun gemeenschap bestaat uit ware gelovigen die een heilig leven leiden, 
dus zonder naamchristenen. Tegen Pelagius is tijdens de synode van Diospolis ook 
ingebracht dat de kerk op aarde volgens hem al zonder vlek of rimpel zou zijn. Op het 
eerste gezicht lijkt het dus alsof de bezwaren tegen Pelagius overeenkomen met de 
bezwaren tegen de donatisten. In dat geval zou er geen sprake zijn van echte ketterij, 
tenminste zolang de pelagianen zich niet afscheiden van de kerk. Het grootste verwijt 

368.  Cf. gest. Pel. 27 Obiectum est Pelagio, quod diceret ecclesiam hic esse sine macula et ruga 
[Pelag. A. gest. Pel.]. unde etiam donatistae diuturnum nobiscum habuerunt in nostra collatione 
conflictum. sed illos de permixtione malorum hominum tamquam palea cum frumentis propter 
areae similitudinem potius urgebamus. qua similitudine etiam istis respondere possumus, nisi ec-
clesiam in solis bonis uellent fortassis intellegi, quos nullum omnino asserunt habere peccatum, 
ut possit ecclesia hic esse sine macula et ruga. quod si ita est, eadem repeto quae paulo ante me-
moraui: quomodo sunt membra ecclesiae, de quibus uerax clamat humilitas: si dixerimus, quia 
peccatum non habemus, ipsi nos seducimus et ueritas in nobis non est [1 Io 1,8]? uel quomodo id 
quod eam dominus docuit orabit ecclesia. dimitte nobis debita nostra [Mt 6,12], si in hoc saeculo 
est ecclesia sine macula et ruga?
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richting de donatisten betreft immers geen verschil in de leer of in de sacramenten, 
maar hun afscheidingsprincipe. Kortom, als de dorsvloer die is ingezet tegen het 
afscheidingsdenken van de donatisten zou volstaan tegen de pelagianen, dan heeft 
de synode van Diospolis Pelagius met recht vrijgesproken van ketterij. Maar in de 
geciteerde passage spreekt Augustinus openlijk zijn twijfels hierover uit. Hij houdt in 
zijn formuleringen nog wel een slag om de arm wanneer hij spreekt van ‘misschien’ 
( fortassis). Toch weet hij inmiddels zoveel van Pelagius en zijn aanhang dat het 
probleem volgens hem dieper ligt.369 Terwijl de donatisten hun heiligheidsprincipes 
betrekken op de kerk als geheel, betrekken de pelagianen deze op de afzonderlijke 
leden van de kerk. Daarbij verkondigen de pelagianen een geradicaliseerd heilig-
heidsperfectionisme dat verder gaat dan de heiligheidsidealen van de donatisten. 
Volgens de pelagianen betekenen de woorden sine macula et ruga dat de individuele 
gelovigen hier op aarde al zonder zonde kunnen leven. Bovendien beweren zij dat 
deze volmaaktheid bereikbaar is zonder de hulp van Gods vergevende en bekerende 
genade. Volgens hen heeft de menselijke natuur genoeg aan de hulp van Gods wet 
om zonder vlek of rimpel te zijn.370 Tegen deze heiligheidsleer verzet Augustinus 
zich hartstochtelijk. Tegelijk blijkt uit het bovenstaande citaat dat hij in confrontatie 
met het pelagiaanse front niet zo goed uit de voeten kan met de dorsvloer als Bijbels 
bewijs voor de permixtio. Hij schrijft immers dat deze metafoor wel bruikbaar is 

369.  Zie bijvoorbeeld ep. 177 (416 AD) waarin Pelagius en Caelestius worden aangeduid als inimici 
gratiae Christi, en waar hun leer als volgt wordt omschreven: zij zeggen dat de mens zichzelf 
rechtvaardig kan maken, dat de menselijke natuur zo vrij is dat zij geen bevrijder nodig heeft, 
dat zij zo gezond is dat zij geen redder nodig heeft, en dat de mens op eigen krachten door 
middel van de vrije wil (liberum arbitrium) zonder verdere hulp van Gods genade alle zondige 
begeerten (cupiditates) kan beteugelen en uitblussen en alle verleidingen kan weerstaan, cf. ep. 
177,1. Overigens spreekt Augustinus in ep. 177,3 nog zijn hoop uit dat Pelagius zich inmiddels 
heeft bekeerd van zijn dwalingen (correctus est), waarmee hij impliceert dat hij overtuigd is 
van zijn dwalingen. Ook in bijvoorbeeld gest. Pel. 22 maakt Augustinus melding van eerdere 
uitspraken van Pelagius die bij hem en bij andere broeders bekend zijn, op grond waarvan hij 
zijn vermoeden uitspreekt dat Pelagius de synode van Diospolis om de tuin heeft geleid met am-
bigu taalgebruik. Eerder heeft hij al geschreven dat de bisschoppen ter synode de nodige steken 
hebben laten vallen inzake de grondigheid van hun onderzoek. Ook noemt hij de taalbarrière als 
oorzaak van miscommunicatie, cf. o.a. gest. Pel. 2-4; 8. Verderop in gest. Pel. beschrijft Augus-
tinus uitvoeriger hoe hij persoonlijk in aanraking is gekomen met Pelagius, en waarom hij hem 
verdenkt van ketterij, cf. gest. Pel. 46-66. Overigens blijft Augustinus in gest. Pel. voorzichtig in 
zijn woorden en maakt hij nog onderscheid tussen Pelagius en de reeds veroordeelde Caelestius. 
Korte tijd later, in gr. et pecc. or. (418 AD), scheert Augustinus Pelagius en Caelestius over één 
kam, en gaat hij over op de frontale aanval, cf. onder andere gr.et pecc. or. 2,13 en retr. 2,50. In 
gr. et. pecc. or. 2,13 bijvoorbeeld: Quid inter istum (sc. Pelagium) et Caelestium in hac quaes-
tione distabit, nisi quod ille apertior, iste occultior fuit, ille pertinacior, iste mendacior uel certe 
ille liberior, hic astutior?

370.  Cf. o.a. gest. Pel. 8; 16; 20-22; 26.
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om te bewijzen dat de kerk in het hier en nu een gemengd lichaam is, maar niet als 
argument tegen hen die beweren dat gelovigen nu al zonder zonde kunnen zijn. Dit 
is verklaarbaar, omdat de metafoor van de dorsvloer in de Heilige Schrift (Matth. 
3,12 en Luk. 3,17) betrekking heeft op de tijdelijke gemengde gestalte van Gods volk 
als geheel, niet op het persoonlijke geloofsleven van de afzonderlijke leden. Het is 
daarom begrijpelijk dat Augustinus contra het pelagiaanse heiligheidsperfectionisme 
niet de area, maar andere Schriftbewijzen inzet, zoals een sleuteltekst uit de eerste 
brief van Johannes (1 Joh. 1,8) en de vijfde bede van het Onze Vader (Matth. 6,12).

Uit het vervolg van Augustinus’ commentaar op de synodevergadering blijkt dat 
Pelagius de bisschoppen heeft gerustgesteld met zijn verklaring dat de door hem 
verdedigde zondeloosheid van de kerk betrekking heeft op de reinigende werking 
van de doop.371 Wel heeft Pelagius er de multi-interpretabele woorden aan toegevoegd 
dat Christus zijn kerk ook na de doop zo rein wil bewaren, dus zonder vlek of rimpel. 
Augustinus neemt daar geen genoegen mee. Hij schrijft dat niemand zal ontkennen 
dat de gelovigen zonder vlek of rimpel uit het doopwater tevoorschijn komen: al hun 
zonden zijn immers afgewassen. Evenmin zal iemand betwisten dat de kerk in haar 
toekomstige gestalte volkomen heilig en zonder zonde zal zijn. Maar de aanklacht 
tegen Pelagius betreft andere zaken. De kerkvader herinnert eraan dat Pelagius juist 
is aangeklaagd vanwege de bewering dat de kerk in de tussentijd tussen de doop 
en de toekomstige heerlijkheid al zonder zonde zou kunnen zijn. Hiertegen betoogt 
hij dat de kerk gedurende het ‘nog niet’ afhankelijk blijft van de vergeving van de 
zonden, en dat zij blijft bij de bede ‘Vergeef ons onze schulden.’372

In aanvulling op de besproken teksten kan nog worden gewezen op de polemiek 
met Julianus, c. Iul. (421-423 AD). Hierin geeft Augustinus weer argumenten voor de 
erfzonde. Op soortgelijke wijze als in pecc. mer. en ep. 98 illustreert hij dat gelovige 
ouders die vergeving voor hun zonden hebben gevonden, toch zondige kinderen voort-
brengen. Daarbij gebruikt hij opnieuw de beelden van koren en kaf: al wordt er ge-
zuiverde tarwe zonder kaf gezaaid, hieruit wordt toch weer tarwe met kaf geboren.373 
Ook hier betekent het kaf de erfschuld die door middel van de doop wordt afgewassen, 
en dus niet de zondigheid waartegen de gelovigen levenslang te strijden hebben. Het 
gaat hier dus evenmin als eerder over de blijvende permixtio van de gelovigen.374

371.  Cf. gest. Pel. 28.
372.  Cf. gest. Pel. 28.
373.  Cf. c. Iul. 6,15 Quod quidem exemplum et huic rei qua de agitur, non omni modo est inco-

nueniens. purgatur enim a palea triticum, sicut homo a peccato, et tamen inde cum palea nascitur 
alterum.

374.  Cf. c. Iul. 6,11-16. In c. Iul. 6,12 schrijft Augustinus evenals eerder dat de kinderen van gelovige 
ouders worden geboren met erfzonde. Concreet bedoelt hij daarmee de erfschuld (reatus quo 
faciebat originaliter hominem reum) die wordt vergeven in de doop en de zondige begeerte als 
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4.4.3 Homiletische werken
Er is een preek waar de beeldtaal van de dorsvloer functioneert in het kader van 
de pelagiaanse polemiek.375 Het betreft s. 294, een preek waarin Augustinus de 
pelagianen niet bij name noemt, maar wel reageert op hen die zeggen dat de kleine 
kinderen worden geboren zonder zonde.376 Uitvoerig verdedigt hij dat de kinderen 
van gelovige ouders niet worden geboren als gelovigen, maar als zondaren, en dat 
zij daarom wedergeboren moeten worden door middel van de doop. Op soortgelijke 
wijze als in pecc. mer., ep. 98 en c. Iul. valt hij in s. 294 terug op de beeldtaal van 
koren en kaf op de dorsvloer.377 Opnieuw gaat het de prediker om het principe dat 
een kind dat wordt geboren nog opnieuw geboren, ofwel gedoopt moet worden.378 
Bedoeld is de reiniging van het kaf van de erfschuld waarmee ook de kinderen van 
de gelovigen worden geboren. Evenmin als in de besproken niet-homiletische teksten 
staat het kaf hier voor de blijvende zondigheid. Het gaat hier dus evenmin over de 
levenslange permixtio van de gelovige.

4.4.4 Deelconclusies
Als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk speelt de area een belangrijke 
rol in de manichese, en vooral de donatistische polemiek, maar niet in de pelagiaanse 
verwikkelingen. In gest. Pel. (begin 417 AD) wordt wel gerefereerd aan de beteke-
nis van de dorsvloer als de Bijbelse kroongetuige in het theologische debat met de 
donatisten over de heiligheid van de kerk. Tegelijk geeft Augustinus aan dat deze 
gelijkenis niet zo bruikbaar is in een discussie over de persoonlijke heiligheid van de 

een blijvende inwendige macht (malum concupiscentiae carnis) waartegen levenslang gestreden 
moet worden.

375.  Een andere preek waarin de area functioneert in de context van de pelagiaanse polemiek is s. 131, 
maar hier betreft het de dorsvloer van Gideon. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

376.  Overigens gaat de discussie niet de vraag of de kleine kinderen wel of niet gedoopt moeten 
worden, omdat alle partijen de kinderdoop voorstaan. Het gaat wel over de vraag of de kleine 
kinderen met zonde worden geboren, en of de doop noodzakelijk is vanwege de afwassing van de 
zonden, zie onder andere s. 294,2. De preek staat bekend als contra pelagianos.

377.  Cf. s. 294,16 Miraris quare peccator nascatur de semine iusti: non te delectat mirari quare oleaster 
nascatur de semine oliuae? accipe aliam similitudinem. iustum baptizatum, pone granum pur-
gatum: non attendis, quia de grano purgato frumentum cum palea nascitur, sine qua seminatur. 
deinde cum sit in propagine natorum generatio carnalis, in propagine renatorum generatio spiri-
tualis, uis ut de baptizato baptizatus nascatur, cum uideas de circumciso non nasci circumcisum? 

378.  Cf. s. 294,16. Hierin o.a. Proinde nemo nos fallat: scriptura euidens est, auctoritas fundatissima 
est, fides catholicissima est. omnis generatus, damnatus: nemo liberatus, nisi regeneratus. unde 
et alteri uersutiae illorum iam uos instructi respondete, carissimi: quando dicunt, et paruulos 
turbant, si de peccatore peccatores nati sunt, quare non de baptizato iam fideli, cui remissa sunt 
uniuersa peccata, iusti nascuntur? cito respondete: ideo de baptizato non iustus nascitur, quia non 
eum generat unde regeneratus est, sed unde generatus est.
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leden van de kerk, zoals in de pelagiaanse polemiek. De metafoor van de dorsvloer 
heeft volgens hem immers betrekking op de gemengde gestalte van de kerk, niet van 
de gelovigen. Het is daarom niet verwonderlijk dat hij in de strijd tegen de pelagianen 
geen gebruikmaakt van de dorsvloer als metafoor voor de tijdelijke permixtio van 
de kerk. Gedacht vanuit de beeldtaal van de dorsvloer zou het theoretisch misschien 
mogelijk zijn om de dorsvloer en/of het bijbehorende koren en kaf toch te gebruiken 
als beelden voor de gemengde gestalte van de individuele gelovige. Juist in de pelagi-
aanse polemiek spreekt Augustinus immers over de blijvende inwendige zondigheid 
(concupiscentia, lex peccati) waartegen een gelovige levenslang heeft te strijden. 
Toch laat hij in dit verband de begrippentaal van de dorsvloer liggen, en maakt hij 
in zijn argumentatie gebruik van andere Schriftbewijzen, zoals 1 Joh. 1,8 en Matth. 
6,12. Hierop is één uitzondering gesignaleerd die traceerbaar is in pecc. mer. (411-412 
AD), ep. 98 (408-414 AD), c. Iul. (421-423 AD) en s. 294. In deze teksten functioneert 
het kaf als aanduiding van de erfzonde (peccatum originale) voor zover het gaat 
over het aspect van de schuld (reatus). Gelovige ouders die zijn gedoopt, zijn volgens 
Augustinus gereinigd van dit kaf van de erfschuld: hun zonden zijn vergeven. Maar 
hun kinderen worden geboren met hetzelfde kaf. Daarom moeten zij, evenals hun 
ouders, van dit kaf gereinigd worden, ofwel wedergeboren worden door middel van 
de doop. Hiermee wordt niet bedoeld dat gedoopte kinderen zonder zonde zouden 
zijn. De geërfde zondigheid (concupiscentia, lex peccati) is immers een blijvende 
realiteit waartegen de gelovigen levenslang moeten strijden.

4.5 De area als metafoor voor de permixtio van de kerk in de  
context van de eigen kerk

4.5.1 Inleiding
De dorsvloer komt bij Augustinus niet alleen in beeld in de context van de manichese, 
de donatistische en de pelagiaanse polemiek, maar ook in de context van de eigen 
kerk.379 In zekere zin kan van al zijn geschriften worden gezegd dat deze functio-
neren in de kerkelijke context van Noord-Afrika. Een geschrift zoals mor. (387/388 
AD) is immers wel geschreven tegen de manicheeërs, maar is niet minder bedoeld 
om de eigen kerkleden te waarschuwen voor de manicheeërs. En bijvoorbeeld het 
bekende hekeldicht tegen de donatisten (ps. c. Don., 393 AD) heeft vooral gefuncti-
oneerd binnen de katholieke kerk, al zal het niet aan de aandacht van de donatisten 
zijn ontgaan. In het bijzonder geldt van de homiletische teksten dat deze gesitueerd 

379.  Behalve in genoemde contexten is Augustinus ook in gesprek met de heidenen (pagani), maar 
daarbij speelt de metafoor van de dorsvloer geen rol van betekenis. Zie inzake de context van 
de eigen kerk o.a. F. van der Meer, Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een 
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kunnen worden in de context van de eigen kerk. De preken zijn immers bedoeld 
voor de hoorders die de prediker voor zich ziet in zijn eigen kerkelijke situatie, ook 
wanneer hij refereert aan manicheeërs, donatisten of pelagianen. 

Wat betreft de niet-homiletische werken zal de focus in de onderstaande analyses 
vooral worden gericht op de werken die zijn geschreven voor de eigen kerkelijke 
kring. Passages in geschriften die al zijn besproken in de context van de manichese, 
donatistische en pelagiaanse polemiek komen alleen terug voor zover deze nog nieu-
we informatie bevatten over de dorsvloer als metafoor voor de tijdelijke permixtio 
van de kerk.

4.5.2 Niet-homiletische werken
Wanneer Augustinus in uera rel. (390 AD) stelt dat de ware godsdienst (uera religio) 
alleen te vinden is in de katholieke kerk, maakt hij meteen duidelijk dat er nog geen 
sprake is van een zuivere kerk van koren zonder kaf. De kerk heeft immers ook haar 
vleselijke leden (carnales) die zij moet verdragen als kaf op de dorsvloer. Interessant 
is een opmerking die Augustinus in dit verband maakt over de realiteit van het kaf 
van vleselijke christenen in de kerk. Hij schrijft dat het koren ( frumenta) veiliger 
(tutiora) is te midden van dergelijk kaf op de dorsvloer zolang het dorsproces nog 
gaande is.380 Bedoeld is dat het koren veiliger is te midden van het kaf op de dorsvloer 
van de katholieke kerk dan daarbuiten. Deze opmerking staat in verband met de 
kritiek van met name manicheeërs en donatisten op de onheiligheid van (het kaf in) 

kerkvader, Utrecht 1949 (heruitgave Kampen 2008); A. Sizoo, Augustinus. Leven en werken, 
Kampen 1957; Brown, Augustine of Hippo; G. Bonner, ‘Augustinus (uita)’ in: AL 1 (1986-1994), 
p. 519-550; id., St. Augustine of Hippo. Life and Controversies, Norwich 1963 (editie 2002); 
Drecoll (ed.), Augustin Handbuch (2007).

380.  Cf. uera rel. 10 Carnales autem suos, id est uiuentes aut sentientes carnaliter tamquam paleas 
tolerat, quibus in area frumenta tutiora sunt, donec talibus tegminibus exuantur. Overigens ver-
taalt Lössl deze zin anders: ‘Ihre eigenen fleischlichen Menschen aber, d.h. die fleischlich leben 
oder gesinnt sind, erträgt sie wie Spreu, die das Getreide, das auf der Tenne liegt, gleichsam wie 
mit Hülsen schützt, bis es sich beim Dreschen von ihm löst.’ Zie J. Lössl, Augustinus. De vera 
religione – die wahre Religion, Paderborn-München-Wien-Zürich 2007, p. 103. In de vertaling 
van Lössl wordt het kaf dus voorgesteld als bescherming voor de korenkorrels. Landbouwkundig 
gezien is die interpretatie beter voorstelbaar inzake het groeiproces op de akker dan inzake het 
dorsen op de dorsvloer. Nog afgezien daarvan is het voor Augustinus zeer ongebruikelijk om het 
kaf te beschouwen als bescherming voor het koren. Daarom kan quibus beter worden geïnter-
preteerd als ablativus loci en niet als ablativus causae: het koren is wel veiliger te midden van 
het kaf van de kerkelijke carnales, maar niet vanwege het kaf. De veiligheid van het koren ligt 
immers niet in de het kaf maar in de dorsvloer (in casu de ecclesia catholica) waar het koren 
te midden van het kaf veiliger is dan elders. Gezien vanuit de wijze waarop Augustinus elders 
spreekt over het dorsen, is het ook voor de hand liggender om donec niet te vertalen als totdat 
(bis), maar als: zolang als, gedurende, terwijl, tijdens. Het dorsproces staat bij Augustinus im-
mers als vanzelfsprekend voor de periode waarin koren en kaf nog onderling vermengd blijven 
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de kerk.381 Augustinus realiseert zich dat een voorstelling van een zuivere kerk, zoals 
bekend bij de manicheeërs en de donatisten, voor serieuze kerkgangers aanlokkelijk 
kan lijken. Daarom benadrukt hij dat zij binnen de kerk moeten blijven. Daar kan het 
kaf wel een gevaarlijke bedreiging lijken, maar in werkelijkheid is het koren veiliger 
te midden van dergelijk kaf dan wanneer het de dorsvloer zou verlaten. Buiten de 
dorsvloer van de wereldwijde kerk is er immers geen uera religio en daarom ook 
geen heil, aldus Augustinus. Overigens benadrukt hij hierbij de tijdelijkheid van de 
permixtio: de gemengde gestalte van de kerk duurt slechts totdat het koren van het 
kaf wordt gescheiden.382

In de eerste tijd van zijn episcopaat schrijft Augustinus een eenvoudig boekje voor 
gewone gemeenteleden over de strijd van het geloof, agon. (396-397 AD).383 Deze 
strijd wordt enerzijds betrokken op de geestelijke strijd tegen de duivel, de zondige 
begeerten en de verleidingen van de wereld. Anderszijds gaat het over bedreigingen 
‘van buiten’, in casu de heidenen, de Joden, de ketters en de scheurmakers.384 Al 
worden deze gevaren ‘van buiten’ uitvoerig beschreven, volgens Augustinus gaat het 
slechts om weinigen (pauci) die ‘nog’ (adhuc) negatieve kritiek hebben op de kerk. 
Over deze pauci merkt hij op dat zij worden gekweld door nutteloze jaloezie vanwege 
 

liggen op de dorsvloer (de periode van de permixtio), in onderscheid van de definitieve scheiding 
tijdens het wannen. Kortom, het gaat hier niet over het kaf als bescherming voor het koren, maar 
over de ecclesia catholica als de veilige plaats voor het koren, ondanks de aanwezigheid van het 
kaf waarmee het tijdens het dorsen is vermengd.

381.  Zie boven inzake de kritiek van de manicheeërs en de donatisten op de onheiligheid van (het kaf 
in) de kerk. In de context van de manichese polemiek is er ook op gewezen dat Augustinus zelf 
gevoelig voor deze kritiek is geweest, en dat hij de aantrekkingskracht van de manichese heilig-
heidsclaims uit eigen ervaring heeft gekend.

382.  Cf. uera rel. 9 … posset enim eos area dominica usque ad tempus ultimae uentilationis uelut 
paleas sustinere.

383.  Cf. o.a. retr. 2,3 Liber de agone christiano fratribus in eloquio Latino ineruditis humili sermone 
conscriptus est, fidei regulam continens et praecepta uiuendi. 

384.  De strijd tegen de duivel en de zondige begeerten komt vooral ter sprake in agon. 1-14. Al wor-
den in agon. 13 de scheurmakers, de ketters, de Joden en de heidenen genoemd (cf. ook uera rel. 
9-10 voor deze vier categorieën), de focus is vooral gericht op allerlei soorten haeretici (vooral 
de manicheeërs en andere gnostici, cf. agon. 4; 11; 20; 26; 27; 30; 34) en de schismatici (de do-
natisten, cf. agon. 31). Overigens gaan Torchia en Van Neer ervan uit dat Augustinus in agon. de 
donatisten al onder de haeretici zou rekenen, cf. N.J. Torchia, ‘Agone Christiano, De’ in: AthAg 
(1999), p. 15-16; J. van Neer, A. Tigchelaar en I. Wisse, Aurelius Augustinus. De strijd van een 
christen (De agone christiano), Budel 2006, p. 9-28, met name p. 11 en 20. Toch functioneert in 
agon. 13 nog het onderscheid tussen schismatici en haeretici zoals eerder in uera rel.; in agon. 
31, waar het donatisme veel uitvoeriger wordt besproken, noemt Augustinus de donatisten geen 
haeretici maar schismatici non Dei gloriam quaerentes sed suam. 
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de opzienbarende groei van de kerk.385 De toon wordt ronduit triomfantelijk wanneer 
hij schrijft dat de katholieke kerk lacht om de verraderlijke strijdvragen van haar 
critici, en dat zij zich geen zorgen maakt over hen die haar lasteren vanwege het kaf 
dat bij haar hoort.386 Genoemde verraderlijke strijdvragen (insidiosae quaestiones) 
hebben waarschijnlijk betrekking op de anti-christelijke polemiek van heidense 
zijde, en mogelijk ook op kritiek op de christelijke leer vanuit Joodse zijde.387 In de 
bespreking van de manichese en donatistische context is al duidelijk geworden dat 
de kritiek op de onheiligheid van het kerkelijke kaf vooral komt van de manichee-
ers en de donatisten met hun heiligheidspretenties.388 Ook is daarbij gebleken dat 
Augustinus heel wat meer met vooral het donatistische front heeft te stellen dan hij 
in agon. laat merken. Het is veelzeggend dat hij de moeite neemt om expliciet aan-
dacht te geven aan dergelijke kritiek op de vermeende onheiligheid van de kerk. In 
het kader van de toerusting voor de geestelijke strijd houdt hij zijn gemeenteleden 
voor dat zij zich hierdoor niet van de wijs moeten laten brengen. Daarbij maakt hij 
opnieuw gebruik van de dorsvloer als metafoor voor verschillende heilsbedelingen. 
In weerwoord op de veroordelende kritiek vanuit haeretische of schismatieke hoek 
maakt de kerk volgens hem immers onderscheid tussen de tijd van de dorsvloeren 
(tempus arearum) en de tijd van de korenschuren (tempus horreorum). De tijd van 
de dorsvloeren betekent hier de tegenwoordige tijd waarin de gemengde gestalte nog 
kenmerkend is voor de kerk. De tijd van de korenschuren is een aanduiding van de 
kerk in haar toekomstige zuivere gestalte. Kortom, de dorsvloer als metafoor voor de 

385.  Opmerkelijk is dat Augustinus hier de vijanden van de kerk aanduidt als pauci. Eerder had hij de 
neiging om pauci juist te presenteren als kwaliteitskenmerk van de ware christenen, en zo zal hij 
ook later daarover spreken, zie o.a. A. Hoffmann, ‘Pauci’ in: AL 4 (2012-2019), p. 532-536. Hier 
presenteert hij de wereldwijde verspreiding van de ecclesia catholica als bewijs dat zij zegeviert 
over al haar vijanden. Overigens kan uit het feit dat hier sprake is van pauci wat betreft de vijan-
den van de kerk weinig worden afgeleid over de verhouding koren en kaf binnen de kerk. In deze 
passage wordt de opzienbarende wereldwijde groei van de kerk onder alle rangen en standen 
gecontrasteerd met het afnemende aantal ‘buitenstaanders’, zonder dat de verhouding van koren 
en kaf binnen de kerk daarbij wordt betrokken, zie verder agon. 13.

386.  Cf. agon. 13 Nunc uero insidiosas eorum quaestiones fide inridet, diligentia discutit, intellegentia 
dissoluit. criminatores palearum suarum non curat, quia tempus messis et tempus arearum et 
tempus horreorum caute diligenterque distinguit. criminatores autem frumenti sui aut errantes 
corrigit aut inuidentes inter spinas et zizania conputat.

387.  Zie hoofdstuk 3 inzake Augustinus en de Joden. Zie inzake de Augustinus en de heidenen (paga-
ni) o.a. Opelt, Die Polemik in der christlichen lateinische Literatur (1980); R. Dodaro, ‘Ausei-
nandersetzung mit dem <Heidentum>’ in: AH (2007), p. 203-208; Shaw, Sacred Violence, met 
name p. 195-259; C. Tornau, ‘Paganus’ in: AL 4 (2012-2019), p. 446-455.

388.  Zie boven; in agon. 30-31 komt Augustinus terug op onder anderen de manicheeërs en de do-
natisten; vooral richting de donatisten is hij scherp in zijn verwijten wat betreft de hoogmoed 
waarmee zij zich verheffen boven de ecclesia catholica. 
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permixtio wordt hier genoemd als effectieve Bijbelse beeldspraak om de gelovigen 
toe te rusten voor de strijd van het geloof, in casu om hen weerbaar te maken tegen 
de zuigkracht van diverse christelijke groeperingen buiten de kerk die zich voordoen 
als heiliger en zuiverder. Tegelijk met de permixtio wordt opnieuw het tijdelijke aspect 
ervan benoemd. De tegenwoordige tijd van de dorsvloeren zal plaatsmaken voor de 
eschatologische tijd van de korenschuren vol gezuiverd graan.389

De dorsvloer komt terug in cat. rud. (400-405 AD), een basishandboek voor het 
catechetische onderwijs aan nieuwelingen (rudes). In het kader van dit elementaire 
kerkelijke onderricht waarschuwt Augustinus weer voor gevaren buiten en binnen 
de kerk. Wat betreft de verleidingen en struikelblokken (tentationes et scandala) van 
buiten noemt hij de verderfelijke theorieën (prauae opiniones) van de heidenen, de 
Joden en de ketters.390 Meer aandacht geeft hij in cat. rud. aan het gevaar van het 
kaf dat zich bevindt binnen de grenzen van de dorsvloer van Christus.391 Met dit kaf 
bedoelt hij christenen die wel de christennaam dragen, maar een zondig leven leiden 
dat haaks staat op een christelijke en heilige levenswandel (christiana et honesta 
conuersatio). Al zijn er volgens hem vele goede christenen (koren) in de kerk, anders 
dan in agon. klinkt nu de klacht dat de kerken vol zitten met massa’s van verderfelijk 
kaf.392 Dit kaf vormt een serieuze bedreiging waarvoor de nieuwelingen in de kerk 

389.  Cf. agon. 13 inzake het onderscheid tussen de tempus arearum en de tempus horreorum.
390.  De eerdere vierslag van heidenen, Joden, ketters en scheurmakers (cf. uera rel. 9-10 en agon. 

13, zie boven) maakt hier plaats voor de drieslag heidenen, Joden en ketters, een indicatie dat de 
donatisten niet meer principieel worden onderscheiden van de ketters, cf. cat. rud. 11-12 en 55; 
overigens maakt Augustinus in cat. rud. 48 nog wel onderscheid tussen haeretici en schismatici.

391.  Cf. cat. rud. 11 Tum uero instruenda et animanda est infirmitas hominis aduersus tentationes et 
scandala, siue foris siue in ipsa intus ecclesia: foris aduersus gentiles uel Iudaeos uel haereticos, 
intus autem aduersus areae dominicae paleam. Na enkele woorden gewijd te hebben aan de vij-
anden ‘van buiten’ gaat Augustinus uitvoeriger in op allerlei soorten slechte mensen binnen de 
kerk die de rudes zouden kunnen verleiden.

392.  Cf. cat. rud. 11 Wat betreft het vele kaf schrijft Augustinus: Cum uero aduersus eos instruitur, 
quorum peruersae turbae corporaliter implent ecclesias, simul etiam praecepta breuiter et decen-
ter commemorentur christianae atque honestae conuersationis, ne ab ebriosis, auaris, fraudatori-
bus, aleatoribus, adulteris, fornicatoribus, spectaculorum amatoribus, remediorum sacrilegorum 
alligatoribus, praecantatoribus, mathematicis, uel quarumlibet artium uanarum et malarum di-
uinatoribus, atque huiusmodi ceteris ita facile seducatur et impunitum sibi fore arbitretur, quia 
uidet multos qui christiani appellantur, haec amare et agere et defendere et suadere et persuadere. 
Wat betreft het koren in de kerk schrijft Augustinus in dezelfde paragraaf dat de nieuwelingen 
ook moeten horen dat er vele goede christenen zijn: praenuntiandum est etiam inuenturum eum 
in ecclesia multos christianos bonos, uerissimos ciues caelestis Ierusalem, si esse ipse coeperit. 
Zie ook cat. rud. 49 multos enim tales (sc. bonos christianos) inuenturus es, si et tu talis esse 
coeperis. De klacht dat de kerken vol zitten met massa’s verderfelijk kaf heeft mogelijk te maken 
met recente anti-pagane wetgeving, waardoor er sprake is van een instroom in de kerk vanuit 
de heidenen, zie bijvoorbeeld Dodaro, ‘Auseinandersetzung’, p. 203-205 en Tornau, ‘Paganus’, 
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gewaarschuwd moeten worden.393 Over het concrete gevaar van dergelijk kaf in de 
kerk doet Augustinus niet meer zo luchtig als eerder.394 Hij signaleert dat slechte 
christenen in de kerk een verderfelijke invloed kunnen hebben op anderen. Vooral 
nieuwelingen lopen het gevaar dat zij worden verleid door christenen die het niet 
zo nauw namen met een heilige levenswandel. Dit gevaar ‘van binnen’ is volgens 
Augustinus groter dan het gevaar van buitenaf. Toch laat hij ook in dit verband voluit 
staan dat dergelijk kaf verdragen moet worden op de dorsvloer van de kerk. 395 Wel 
benadrukt hij opnieuw dat deze verdraagzaamheid tijdelijk is en dat het kaf in het 
laatste oordeel zal worden afgescheiden.396 Opmerkelijk is dat de kerkvader in cat. 
rud. niet alleen het gevaar, maar ook een bepaald nut van het kaf op de dorsvloer 
benoemt. Hij schrijft dat God de verdorvenheid van zulke slechte mensen gebruikt 
om het geloof en de wijsheid van zijn uitverkorenen te oefenen en daardoor te verster-
ken. Het kaf heeft dus enig nut om het koren te trainen in de strijd van het geloof.397

p. 446-455. Overigens wijzen beiden erop dat Augustinus wel herhaaldelijk spreekt over het 
geringe en/of afnemende getal van de heidenen, maar dat de aanwezigheid van het heidendom in 
Noord-Afrika niet onderschat moet worden.

393.  In hun vertaling van cat. rud. 11 en 48 interpreteren Hunink en Van Reisen het kaf in de kerk als 
mensen met verkeerde of misplaatste ideeën, zie V. Hunink en H. van Reisen, Goed onderwijs. 
Christendom voor beginners [De catechizandis rudibus], Budel 2008, p. 77 en 189. Maar in cat. 
rud. worden prauae opiniones gerelateerd aan de gentiles, Iudaei en haeretici buiten de kerk 
terwijl peruersitas wordt gerelateerd aan het kaf binnen de kerk, cf. cat. rud. 11 en 48. Uit de 
context wordt duidelijk dat peruersitas geen betrekking heeft op verkeerde ideeën, maar op een 
zondige leefwijze. Kenmerkend voor het kaf in de kerk is dus niet zozeer dat deze mensen ver-
keerde theorieën aanhangen, maar dat zij er een zondige levenswandel op na houden. Zij kennen 
de waarheid wel, maar leven er niet naar.

394.  Zie boven inzake uera rel. en agon. Ook in de anti-donatistische geschriften heeft Augustinus de 
neiging om sterk relativerend te spreken over het gevaar van het kaf. De focus is dan geconcen-
treerd op de toerekening van andermans schuld, in het bijzonder van de traditores. In dat verband 
wordt benadrukt dat de zonden van het kaf niet worden toegerekend aan het koren. Maar in cat. 
rud. gaat het niet zozeer over de toerekening van andermans zonden, maar over de invloed die 
slechte christenen op anderen kunnen hebben.

395.  Cf. ook cat. rud. 48. Hier waarschuwt Augustinus eerst wel voor de duivel die door middel van de 
heidenen, de ketters, inclusief de scheurmakers, en de Joden probeert mensen te verleiden, maar 
vervolgens schrijft hij dat de nieuwelingen allermeest op hun hoede moeten zijn voor het kaf in 
de kerk: sed maxime cauendum est, ne per homines qui sunt in ipsa catholica ecclesia, quos uelut 
paleam usque ad tempus uentilationis suae sustinet, unusquisque tentetur et decipiatur.

396.  Cf. cat. rud. 11 Quis enim finis praestitutus sit in tali uita (sc. peruersa) perseuerantibus, et quam 
sint in ipsa ecclesia tolerandi, ex qua in fine separandi sunt, diuinorum librorum testimoniis 
edocendum est. Aan het begin van cat. rud. 11 heeft Augustinus het laatste oordeel met de bijbe-
horende vergelding al indringend ter sprake gebracht. In cat. rud. 26 sicut area usque ad tempus 
uentilationis paleam sustinet; si non correxerint … in fine separabuntur… In cat. rud. 48 … quos 
uelut paleam usque ad tempus uentilationis suae sustinet … 

397.  Cf. cat. rud. 48 Propterea enim deus patiens est in illos, ut et suorum electorum fidem atque 
prudentiam per illorum peruersitatem exercendo confirmet … Overigens verbindt Augustinus 
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Ongeveer in dezelfde tijd als cat. rud. verschijnt cons. eu. (400-405 AD) waarin 
Augustinus de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift verdedigt en een antwoord 
wil geven op vragen met betrekking tot vermeende tegenstrijdigheden tussen de 
Evangeliën. In een passage waarin Mar. 9,38-50 wordt besproken, komen opnieuw 
de slechte christenen ter sprake als potentieel gevaar. Zij kunnen anderen immers 
meesleuren richting het verderf.398 Uitdrukkelijk spreekt Augustinus uit dat het nodig 
kan zijn dat zulke leden door middel van de kerkelijke tucht worden afgescheiden 
van de christelijke gemeente. Tegelijk blijft hij bij zijn uitgangspunt dat zij zo lang 
mogelijk verdragen moeten worden zoals kaf op de dorsvloer. Hun zondige levens-
wandel verdient alle afkeuring, maar dergelijk kaf is geen legitieme reden om de 
dorsvloer van de kerk te verlaten voordat het wannen begint.399

Bij de bespreking van de anti-donatistische werken is al aangetoond welke beteke-
nis de dorsvloer hierin heeft als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk, in 
het bijzonder als aansporing tot tolerare in plaats van separare.400 Al zijn deze werken 
gericht tegen de donatisten, zij zijn ook van betekenis zijn voor de leden van de eigen 
kerk. In de context van de eigen kerk dienen zij om gemeenteleden en ambtsdragers 
die ontvankelijk zijn voor de donatistische heiligheidstheologie aan te sporen trouw 
te blijven binnen de kerk en zich niet af te scheiden vanwege haar onzuiverheid. 
In confrontatie met dergelijk afscheidingsdenken, ook in eigen kring, waarschuwt 
Augustinus niet of nauwelijks voor het potentiële gevaar van het kaf voor het koren 
in de kerk zoals in agon., cat. rud., en cons. eu. In plaats daarvan wil hij duidelijk 
maken dat het kaf op de dorsvloer het koren niet kan schaden.401 Daarbij richt hij de 
focus op de toerekening van de schuld van het kaf, in het donatistische debat met 
name van Caecilianus, en niet op het slechte voorbeeld van de christenen die als kaf 
worden aangeduid. Wat betreft deze toerekening is de kerkvader duidelijk: de zonden 
van het kaf worden het koren niet aangerekend, want ieder is verantwoordelijk voor 
zijn eigen schuld.402 In dit verband gaat hij min of meer stilzwijgend voorbij aan het 

in deze passage Gods geduld met het kaf niet alleen met het nut ervan voor (de training van) het 
koren, maar ook met het nut voor het kaf zelf (gericht op de bekering van het kaf), cf. cat. rud. 48.

398.  Cf. cons. eu. 4,7 Hierin o.a. (Qui profecto, et priusquam christianorum numero socientur, utilio-
res sunt quam) hi qui, cum iam christiani appellentur et christianis sacramentis inbuti sint, talia 
suadent, ut quibus ea persuaserint secum in aeternam poenam pertrahant.

399.  Cf. cons. eu. 4,7 Si autem quibusdam ita noti sunt, pluribus autem ista eorum est ignota peruersi-
tas, ita tolerandi sunt, sicut ante uentilationem palea toleratur in area, ut neque illis ad iniquitatis 
communionem consentiatur nec propter illos bonorum societas deseratur. 

400.  Zie boven (context donatistische polemiek).
401.  Zie bijvoorbeeld c. ep. Parm. 2,6 Quos isto loco scriptura (Jes. 59,1-8) describit, ubicumque fu-

erint etiam inter bonos non obsunt bonis, sicut non obest palea frumentis, donec ueniat dominus 
areae ferens uentilabrum in manu sua et mundet aream suam … 

402.  Cf. o.a. ep. 53,3-6; c. ep. Parm. 2,11; 2,36; c. litt. Pet. 2,41; 2,46; 3,43; cath. fr. 48; Cresc. 3,44; 
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reële punt van de mogelijk verderfelijke invloed van het kaf tijdens de permixtio. 
Wel blijft hij herhalen dat er buiten de dorsvloer van de kerk geen koren is. Feitelijk 
bevestigt hij hiermee wat hij in uera rel. al heeft gecommuniceerd: ongeacht hoe 
groot het gevaar van het kaf van slechte christenen voor het koren zou kunnen zijn, 
het is per definitie veiliger op de dorsvloer van de ecclesia catholica dan daarbuiten. 
Kortom, al presenteren de donatisten zich als het betere alternatief voor de leden van 
de wereldwijde kerk, in werkelijkheid zijn zij geen alternatief.403

Wat betreft de verhouding van koren en kaf in de kerk erkent Augustinus in ep. 
93 (407-408 AD) tegenover zijn rogatistische collega Vincentius dat er veel kaf is in 
de kerk. Maar volgens hem kan het vele kaf worden verklaard vanuit de bijzondere 
groei van de kerk. De oogst die wordt binnengebracht, brengt immers met zich mee 
dat er ook steeds meer slechte en verdorven lieden binnenkomen. In dit verband 
merkt Augustinus op dat er weinig koren is in vergelijking met het kaf, maar dat 
het op zich een grote hoeveelheid is.404 Wel maakt hij melding van veel mensen 
van wie de kerk ten onrechte hoge verwachting heeft gehad. Hij schrijft zelfs dat 
de kerk zo is teleurgesteld in haar eigen leden dat zij niets goeds meer van hen zou 
willen verwachten.405 Toch is dergelijk kaf volgens de kerkvader geen wettige reden 
om de dorsvloer van de kerk te verlaten.406 Dat Augustinus in de kerkelijke praktijk 
voluit rekening houdt met de permixtio van de kerk, wordt bevestigd door ep. 98 
(408-413 AD). In het kader van de doop van de kleine kinderen noemt hij expliciet 
de mogelijkheid dat de doop wordt bediend door de ambtelijke dienst van ‘stro’ (per 

4,33; un. bapt. 23; c. Don. 5-6; 8; 13-14; ep. 142,3; ep. 185,16; c. Gaud. 2,3. Wat betreft deze 
toerekening blijft Augustinus herhalen dat iedere zaak en iedere persoon afzonderlijk beoordeeld 
moeten worden. Naar aanleiding van de collatio Carthaginensis gebruikt Augustinus vaak de 
volgende formulering om te betogen dat de zonden van het kaf niet aan het koren toegerekend 
mogen worden, cf. o.a. breuic. 3,28 nec causam causae, nec personam praeiudicare personae. 
Zie ook bijvoorbeeld c. Don. 5-6 … ut causa et persona paleae non praeiudicaret causae et per-
sonae frumenti, quamuis in eadem area simul triturarentur, donec nouissima uentilatione sepa-
rarentur …

403.  Cf. uera rel. 10; zie verder o.a. c. ep. Parm. 3,17; 3,19; 3,27; bapt. 5,29; c. litt. Pet. 2,108; Cresc. 
2,27; 3,35; 3,78; zie ook hoofdstuk 5 (binnen en buiten de dorsvloer). 

404.  Cf. ep. 93,33. Hierin o.a. Non extingunt isti frumenta dominica in eorum quidem comparatione 
pauca sed multa per se ipsa. Overigens schrijft Augustinus ook in c. litt. Pet. 2,106 en Cresc. 
3,75 dat er veel koren is waarmee de korenschuren gevuld zullen worden, maar dat het weinig 
is in vergelijking met al het kaf. Bij nader inzien gaat het in deze teksten niet over getalsmatige 
verhoudingen binnen de kerk, maar over het relatief kleine aantal ware gelovigen in het grote 
geheel van de tegenwoordige wereld.

405.  Cf. ep. 93,33 … quando ecclesia ex multis, de quibus multum sperauit, saepe decepta, quod 
aliter, quam credebantur, inuenti sunt, sic perturbatur in suis, ut de nullo facile boni aliquid uelit 
credere.

406.  Cf. ep. 93,33-34; in ep. 93,34 o.a. … non tamen propter eorum, quos non corrigit, iniquitatem 
ipsam bonorum deserit unitatem.
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stipulae ministerium). Binnen de kerk is er dus geen garantie dat de ambtsdragers 
die dienst doen persoonlijk behoren bij het koren in plaats van bij het kaf of het stro. 
Desondanks spoort Augustinus de ouders aan om hun kinderen te laten dopen in 
de katholieke kerk. Ondanks haar onzuiverheid is de kerkelijke dorsvloer immers 
de enige weg waarlangs het koren de toekomstige gezuiverde korenhoop bereikt.407

Wanneer de kerkvader aanspoort tot tolerare in plaats van separare toont hij 
begrip voor oprechte christenen die zich schuldig voelen vanwege de vermenging 
met slechte mensen. In ep. 208 (na 411 AD) richt hij zich tot Felicia, een heilige 
maagd (sancta uirgo) die onlangs is teruggekeerd vanuit de donatistische kerk.408 
De kerkvader heeft vernomen dat zij in verwarring is gebracht door de zwakheid 
(infirmitas) en de zondigheid (iniquitas) van christenen binnen de katholieke kerk, in 
het bijzonder van sommige ambtsdragers. Dergelijke onheiligheid had zij blijkbaar 
niet verwacht, en vermoedelijk was zij beter gewend in de donatistische kerk.409 
Augustinus toont begrip voor haar teleurgestelde gevoelens en haar gekwetstheid 
vanwege de ergerlijke zonden van de slechte christenen. Tegelijk spoort hij haar aan 
om als koren te volharden (perseuerare) in het verdragen (tolerare) van het kaf op de 
dorsvloer van Christus.410 Als vanzelfsprekend benoemt hij daarbij de tijdelijkheid 
van de permixtio. De aansporing om het kaf te verdragen is immers getermineerd 
door het moment waarop het wannen begint. Met andere woorden, al is tolerare het 
Gebot der Stunde op de dorsvloer van de kerk, dat geldt alleen tot de tijd van het 
laatste oordeel.411

407.  Cf. ep. 98,5 5 … quanto potius in catholica ecclesia etiam per stipulae ministerium frumenta pur-
ganda portantur, ut ad massae societatem mediante area perducantur. Zie inzake ep. 98 ook boven 
(context pelagiaanse polemiek). Overigens is ook in de bespreking van de anti-donatistische 
teksten duidelijk geworden dat het kaf in de kerk niet alleen de leden, maar ook de ambtsdragers 
betreft. In de kwestie van de traditio gaat het immers vooral om het gedrag van ambtsdragers.

408.  Cf. o.a. ep. 208,1 en 7.
409.  Het feit dat Felicia in verwarring wordt gebracht door de onheiligheid die zij in de katholieke 

kerk waarneemt, is een indicatie dat de levenswandel van de donatisten doorgaans een heiligere 
indruk wekt dan die van katholieke christenen. Een verdere aanwijzing hiervoor is te vinden in 
het vervolg van de brief, in ep. 208,6 waar Augustinus erkent dat er bij de donatisten sprake kan 
zijn van een prijzenswaardige levenswandel (laudabilis conuersatio). Wat hij op deze donatisten 
tegen heeft, betreft niet hun levenswandel an sich, maar hun afscheiding. Op grond van hun 
afscheiding schaart hij hen, ondanks hun levensheiliging, onder de mali, cf. ep. 208,6 ab ea uero 
separati, quam diu contra illam sentiunt, boni esse non possunt, quia, etsi aliquos eorum bonos 
uidetur ostendere quasi laudabilis conuersatio, malos eos facit ipsa diuisio dicente domino: qui 
mecum non est, aduersum me est et, qui mecum non colligit, spargit [Mt 12,30].

410.  Het perseuerare usque in finem (cf. Matth. 10,22; 24,13) wordt hier betrokken op het tolerare 
van het kaf totdat het wannen begint (usque in finem uentilationis), ofwel tot de oordeelsdag, cf. 
ep. 208,3-4.

411.  Cf. ep. 208,1-7; in 208,4 Ut ergo in unitate maneamus nec offensi scandalis palearum aream 
dominicam deseramus, sed potius usque in finem uentilationis frumenta perseueremus et commi-
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In f. et op. (413 AD) benoemt Augustinus wel de heiligheidspretenties van de 
donatisten en hun rigoureuze uitoefening van de tucht.412 Maar in dit geschrift richt 
hij zich op een tegenovergesteld front van mensen die de permixtio van de kerk zo 
ruim interpreteren dat de kerkelijke tucht min of meer wordt uitgeschakeld. Daarbij 
gaat het vooral over de toelating tot de doop. Augustinus keert zich tegen hen die 
vinden dat alle mensen zonder onderscheid moeten worden toegelaten tot de doop, 
ook als zij er nog een zondige leefwijze op na houden. Hij betoogt dat zij die willen 
volharden in hun zondige levenswandel niet mogen worden toegelaten tot het sacra-
ment. 413 In deze context gebruikt hij de dorsvloer in combinatie met enkele andere 
Bijbelse beelden om duidelijk te maken dat beperkende voorwaarden voor toelating 
tot de doop niet op gespannen voet staat met de tijdelijke permixtio van de kerk.414 
Er worden immers ook mensen toegelaten die wel van alles beloven zonder dat zij 
het daadwerkelijk nakomen in hun leven, nog afgezien van alle slechte leden die de 
kerk al heeft. Over hen schrijft Augustinus: ‘Maar als zij binnen zijn, ongeacht of het 
verborgen of zichtbaar is hoe zij werkelijk zijn, dan is het devies dat men hen moet 
verdragen als er geen middelen zijn om hen tot bekering te brengen. Men mag niet 
zo hooghartig zijn dat men hen afscheidt.’415

Vermeldenswaard wat betreft de getalsmatige verhouding van koren en kaf in 
de kerk is een opmerking in c. Gaud. (418-419 AD): ‘Op zich zijn er veel goede 
christenen binnen de kerk, maar in vergelijking met het onkruid of het kaf zijn het 

nutam stipulam firmo caritatis pondere toleremus, ipse pastor noster in euangelio de pastoribus 
bonis nos admonet, ut propter bona opera eorum nec in eis ipsis nostram spem ponamus, sed eum, 
qui illos tales fecit, patrem, qui in caelis est [Mt 5,16], glorificemus et de pastoribus malis, quos 
nomine scribarum et pharisaeorum significare uoluit docentes bona et facientes mala.

412.  Cf. o.a. f. et op. 6-7.
413.  Cf. o.a. f. et op. 1-4 en 31. Concreet gaat het in eerste instantie over mensen die zijn gescheiden 

en vervolgens hertrouwd (uitgezonderd situaties waarbij er sprake is van echtscheiding na over-
spel, cf. f. et op. 2). Volgens de kerkvader zijn dergelijke nieuwe relaties geen huwelijk maar 
overspel waarmee een christen dient te breken voordat hij of zij kan worden toegelaten tot de 
doop. In tweede instantie gaat het ook over het dieper liggende principe dat het geloof niet van de 
werken en/of de levenswandel gescheiden mag worden, cf. o.a. retr. 2,38 Interea missa sunt mihi 
a quibusdam fratribus laicis quidem sed diuinorum eloquiorum studiosis scripta nonnulla, quae 
ita distinguerent a bonis operibus christianam fidem, ut sine hac non posse, sine illis autem posse 
perueniri suaderetur ad aeternam uitam. In f. et op. 31 geeft hij de volgende aanduiding van hen 
die volgens hem geweerd moeten worden van de doop: qui se malos perseueraturos professi sunt.

414.  Cf. f. et op. 31 waar de dorsvloer als metafoor voor de permixtio van de kerk wordt genoemd in 
combinatie met de akker, de kudde, de netten en de gelijkenis van de koninklijke bruiloft van 
Matth. 22,1-14.

415.  Cf. f. et op. 31 Qui autem saeculo saltem uerbis, etiamsi non factis, renuntiant, ueniunt quidem et 
inter triticum seminantur et in aream congeruntur et ouibus adgregantur et retia subeunt et con-
uiuantibus admiscentur, sed intus, siue lateant siue pareant, tunc erit ratio tolerandi, si potestas 
nulla est corrigendi, nec debet esse praesumptio separandi.
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er onmiskenbaar weinig.’ Uitdrukkelijk vermeldt Augustinus erbij dat hij de verhou-
dingen binnen de kerk bedoelt.416 Het is voor hem dus alles behalve vanzelfsprekend 
dat zijn gemeenteleden onder het koren gerekend kunnen worden.

Dat Augustinus de leden van de kerk niet als vanzelfsprekend zalig rekent, wordt 
bevestigd wanneer hij in doctr. chr. (424-428 AD inzake boek 3,36-4,64) spreekt 
over de gemengde gestalte van de kerk. Dat gebeurt wanneer hij aandacht vraagt 
voor de hermeneutische regels van Tyconius voor de uitleg van de Heilige Schrift.417 
De permixtio van de kerk komt aan de orde naar aanleiding van de eerste en de ze-
vende regel: over de tweeledigheid van het lichaam van Christus (de domini corpore 
bipertito) en over de duivel en zijn lichaam. Naar aanleiding van Tyconius schrijft 
Augustinus dat het ware lichaam van Christus (uerum corpus) niet is vermengd 
met de hypocrieten. Want wat niet werkelijk (re uera) en eeuwig met Christus is, 
maakt geen deel uit van zijn ware lichaam. Daarom spreekt hij liever niet over een 
tweeledig lichaam (corpus bipertitum) zoals Tyconius, maar over de kerk als een 
gemengd lichaam (ecclesia permixta of corpus permixtum), ofwel een lichaam dat 
is vermengd met kaf.418 Dit kaf in de kerk hoort volgens hem in werkelijkheid bij 
de goddeloze leden van het lichaam waarvan de duivel het hoofd is.419 Al is dit 
kaf tijdelijk vermengd met de kerk, deze vermenging is verleden tijd wanneer men 
sterft of wanneer het kaf van het koren wordt gescheiden door de laatste wan op de 
oordeelsdag.420 Kortom, de permixtio van de kerk is wel een onontkoombare, maar 

416.  Cf. c. Gaud. 2,6 In ea (sc. ecclesia) sunt boni per se ipsos multi, in comparatione autem ziza-
niorum uel paleae profecto pauci. non enim praeter illam, sed in illa agitur quod ipse dominus 
dicit: quoniam abundauit iniquitas, refrigescet caritas multorum [Mt 24,12]. sed ibi est et populus 
ubique diffusus cui dicitur: qui perseuerauerit usque in finem, hic saluus erit [Mt 10,22/24,13].

417.  De zeven hermeneutische regels van Tyconius worden besproken in doctr. chr. 3,42-55.
418.  Cf. doctr. chr. 3,45. Hierin o.a. Secunda est de domini corpore bipertito [Tycon. reg. p. 15,13], 

quod quidem non ita debuit appellare; non enim re uera domini corpus est quod cum illo non erit 
in aeternum, sed dicendum fuit: de domini corpore uero atque permixto aut uero atque simulato 
uel quid aliud, quia non solum in aeternum, uerum etiam nunc hypocritae non cum illo esse 
dicendi sunt, quamuis in eius esse uideantur ecclesia. unde poterat ista regula et sic appellari, ut 
diceretur de permixta ecclesia.

419.  In cat. rud. heeft Augustinus de gemengde gestalte van de kerk al vergeleken met twee ciuitates 
die onderling vermengd zijn. In deze voorstelling behoort het koren in de kerk bij de ciuitas 
sanctorum (zij die bij Christus horen) en het kaf in de kerk bij de ciuitas iniquorum (zij die bij 
de duivel horen), cf. cat. rud. 11; 26; 31. In cat. rud. 31 schrijft Augustinus dat beide ciuitates 
er al zijn vanaf het begin van de mensheid, dat zij zullen blijven tot het einde van de wereld, dat 
zij nu nog onderling vermengd zijn wat betreft het lichaam (permixtae corporibus) maar al wel 
gescheiden wat betreft hun wil (uoluntatibus separatae), en dat zij in de oordeelsdag voorgoed 
gescheiden zullen worden.

420.  Cf. doctr. chr. 3,55 … quod (sc. corpus diaboli) habet non solum in eis, qui manifestissime foris 
sunt, sed in eis etiam qui, cum ad ipsum pertineant, tamen ad tempus miscentur ecclesiae, donec 
unusquisque de hac uita exeat uel a frumento palea uentilabro ultimo separetur.
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tegelijk een begrensde realiteit. Ondanks de tijdelijke vermenging behoort het kaf 
immers niet wezenlijk bij de ware en eeuwige kerk van Christus.

De laatste relevante passage is te vinden in het meesterwerk van Augustinus, ciu. 
(425 AD inzake boek 18). In het begin van hoofdstuk 18 schrijft Augustinus dat de 
ciuitas Dei midden in de ciuitas saeculi huius verblijft als vreemdeling.421 Verderop 
in hetzelfde hoofdstuk betrekt hij een profetie van Haggaï over het huis van God 
(Hag. 2,8-10) op de kerk als ciuitas Dei. Om duidelijk te maken dat de kerk in haar 
huidige nieuwtestamentische gestalte nog een corpus permixtum is, verwijst hij in 
eerste instantie naar de gelijkenis van de koninklijke bruiloft waarbij Christus heeft 
gezegd: ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.’ De velen die wel geroepen 
maar niet uitverkoren zijn, worden hier niet alleen betrokken op de mensen die geen 
gehoor geven aan de uitnodiging voor het feestmaal. Expliciet spreekt Augustinus 
ook over hen die wel komen en voluit participeren in de kerk, maar naderhand de 
feestzaal worden uitgezet, zoals de man zonder bruiloftskleed (qui uocati sic uene-
runt, ut de conuiuio proicerentur).422 Deze mensen worden vervolgens aangeduid als 
het kaf in de kerk. Volgens de kerkvader zijn de kerken momenteel nog gevuld met 
zulke mensen die als kaf zullen worden verwijderd wanneer het wannen begint. In 
zijn pastorale praktijk blijft hij dus volop rekenen met de permixtio als een onont-
koombare realiteit in de tegenwoordige bedeling. Wel accentueert hij opnieuw de 
voorlopigheid van de gemengde gestalte van de kerk. De kerk zal immers gezuiverd 
worden van het kaf zoals een dorsvloer wordt gewand. Dan zullen allen die werkelijk 
bij haar horen schitteren in heerlijkheid.423

4.5.3 Homiletische werken

4.5.3.1 Inleidend
Wanneer de reeds besproken preken buiten beschouwing worden gelaten, blijft er nog 
een grote hoeveelheid homiletische teksten over waarin de dorsvloer functioneert 
als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk. Een werkwijze waarbij deze 
teksten afzonderlijk besproken worden, zou een onoverzichtelijk resultaat opleveren. 
Verder wordt een betrouwbare chronologische analyse gehinderd, zo niet onmo-

421.  Cf. ciu. 18,1.
422.  Cf. ciu. 18,48 Tunc enim uere non uenient nisi electa, de quibus dicit apostolus: sicut elegit nos in 

ipso ante mundi constitutionem [Eph 1,4]. ipse quippe architectus, qui dixit: multi uocati, pauci 
uero electi [Mt 22,14], non de his, qui uocati sic uenerunt, ut de conuiuio proicerentur, sed de 
electis demonstraturus est aedificatam domum, quae nullam ruinam deinceps formidabit.

423.  Cf. ciu. 18,48 Nunc autem, quando et hi replent ecclesias, quos tamquam in area uentilatio se-
parabit, non apparet tanta gloria domus huius, quanta tunc apparebit, quando, quisquis ibi erit, 
semper erit.
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gelijk gemaakt door de dateringsproblematiek.424 Bovendien is het de vraag of het 
nodig is om alle afzonderlijke passages te bespreken, omdat veelal dezelfde zaken 
in verschillende preken terugkomen. Daarom is ervoor gekozen om de homiletische 
werken te bespreken aan de hand van enkele deelvragen die relateerbaar zijn aan 
de resultaten die de analyses van de niet-homiletische werken hebben opgeleverd. 
Daarbij zal waar mogelijk ook de chronologie worden verdisconteerd. Dit betekent 
dat achtereenvolgens wordt gezocht naar een antwoord op de vraag (a) wat Augus-
tinus in de context van de eigen kerk door middel van de area communiceert over 
de realiteit van de permixtio, (b) hoe hij daarbij de area gebruikt als aansporing tot 
tolerare, (c) wat hij communiceert over de verhouding van koren en kaf binnen de 
permixtio, (d) hoe hij spreekt over de permixtio als bedreiging voor het koren, en (e) 
welk accent hij in de preken geeft aan de tijdelijkheid van de permixtio.

4.5.3.2 De realiteit van de permixtio
Een zeer vroege preek waarin de area functioneert, is s. 259.425 Duidelijk spreekt 
Augustinus hier over het gemengde karakter van de kerk in de huidige bedeling 
voorafgaand aan het laatste oordeel: 

Op soortgelijke wijze ziet u hoe deze dorsvloer in deze tegenwoordige wereld nog wordt 
gedorst. Nu is het kaf nog zo met het koren vermengd dat je het moeilijk kunt onderscheiden. 
De dorsvloer is immers nog niet gewand. Maar na het wannen van de oordeelsdag zal de 
menigte heiligen zichtbaar worden.426 

De wijze waarop de prediker hier spreekt over de vermenging van koren en kaf in de 
kerk heeft een confronterende ondertoon. Alle christenen in de kerk kunnen immers 
niet als vanzelfsprekend worden beschouwd als ware gelovigen. Wel wordt daarbij 
gecommuniceerd dat het onderscheid tussen koren en kaf niet altijd zichtbaar is in de 
tegenwoordige tijd. De realiteit van deze permixtio komt terug in bijvoorbeeld s. 252, 
een preek uit de begintijd van Augustinus’ episcopaat. Eigenlijk gaat deze preek over 
de twee verschillende visvangsten, naar aanleiding van Joh. 21,1-14. Het is daarom 
voor de hand liggend dat de gemengde gestalte van de kerk in eerste instantie wordt 
verbonden met de gelijkenis van het visnet.427 Toch maakt de prediker al prekend 

424.  Zie hoofdstuk 1 over de dateringsproblematiek van de homiletische teksten.
425.  Een belangrijk argument voor de vroege datering is het chiliatische patroon in s. 259, zie hoofd-

stuk 3.
426.  Cf. s. 259,2 Sic in isto saeculo, uidetis quomodo trituratur haec area, sed palea frumento ita 

permixta est, ut difficile discernatur: quia nondum uentilata est. sic ergo post uentilationem diei 
iudicii apparebit massa sanctorum …

427.  Cf. s. 252,2 waar Augustinus refereert aan de gelijkenis van het visnet in Matth. 13,47-50.
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de overstap naar de dorsvloer, en laat hij merken dat deze similitudo zijn voorkeur 
heeft inzake de tijdelijke permixtio van de kerk. Deze voorkeur voor de dorsvloer valt 
vooral op omdat het tekstgedeelte voor de preek hiervoor geen aanleiding geeft.428 In 
een andere preek, s. 5, maakt de prediker onderscheid tussen christenen (christiani) 
en naamchristenen (qui christiani uocantur et non sunt). Wat betreft de naamchris-
tenen refereert hij eerst aan haeretische en schismatieke christenen. Maar vervolgens 
betrekt hij het genoemde onderscheid ook op de hoorders in zijn eigen kerk: 

Het is noodzakelijk dat een goede christen dergelijke naamchristenen verdraagt tot het 
einde, omdat het wannen van deze oogst en van deze dorsvloer pas gerealiseerd zal worden 
op de oordeelsdag. Deze klanken hebben wij u voortdurend laten horen, en in de naam van 
Christus verklaren wij dat deze u op het hart gebonden zijn.429

De realiteit van de permixtio in combinatie met de area is volgens Augustinus dus 
een telkens terugkerend thema in zijn preken. In het bovengenoemde citaat benadrukt 
hij dat dit voor hem geen bijkomstigheid, maar een essentieel Bijbels principe is. 
Daarbij geeft hij aan zijn woorden zelfs min of meer de lading van een eed die hij 
aflegt in de naam van Christus.430 

Het ecclesiologische principe dat de kerk op aarde een corpus permixtum is, wordt 
in de preken, evenals in de overige werken, niet alleen betrokken op gewone gemeen-
teleden. Er is volgens Augustinus ook kaf onder de ambtsdragers in de kerk.431 In  

428.  Wanneer Augustinus de permixtio van het schip van de kerk uit de volkeren (nauis gentium) wil 
expliciteren, schakelt hij meteen over naar het taalveld van de dorsvloer, cf. s. 252,4 Attendamus 
etiam nauem gentium. uideamus si non tanta multitudo collecta est in ecclesiam, ut uix ibi appa-
reant grana frumenti in tam multo numero palearum. In het vervolg van s. 252,4 keert hij eerst 
terug naar de gelijkenis van het visnet (Matth. 13,47-50), maar in s. 252,5-6 maakt hij opnieuw 
de overstap naar de dorsvloer, nu zo uitvoerig dat hij er per saldo meer woorden aan wijdt dan aan 
het visnet. In s. 252,5 zegt hij o.a.: hanc enim similitudinem habet etiam area, cum trituratur. est 
palea, sunt frumenta. Pas wanneer hij begint aan de uitleg van de 153 vissen (s. 252,7) keert hij 
terug naar het taalveld van de visvangst, conform het tekstgedeelte voor de preek.

429.  Cf. s. 5,1 … quos necesse est toleret christianus bonus usque in finem, quia uentilatio messis 
huius et areae non erit nisi dies iudicii. haec semper cantauimus uobis, et in nomine Christi ar-
bitramur quia haerent in pectoribus uestris.

430.  Zie ook en. Ps. 25,2,5 Itaque hoc praecipimus, fratres, area est ecclesia huius temporis; saepe 
diximus, saepe dicimus; et paleam habet et frumentum. Zie verder bijvoorbeeld s. 114B,6 (=Dol-
beau 5,6) waar Augustinus opmerkt dat de aanwezigheid van palea (inclusief scandala, zizania) 
dat in de kerk verdragen moet worden al is voorzegd in de Heilige Schrift.

431.  Zie ook boven (context donatistische polemiek): de beschuldiging van traditio heeft voorna-
melijk betrekking op ambtsdragers die wel of niet als kaf gerekend kunnen worden, zie ook 
bijvoorbeeld s. 164,12; en. Ps. 36,3,19-20; Io. eu. tr. 6,8. In s. 137 heeft hij het over het verschil 
tussen herders en huurlingen, en maakt hij melding van vele huurlingen, cf. o.a. s. 137,11. Zie 
ook s. 71,37 over de mogelijkheid dat een malus clericus dienst doet in de kerk gedurende haar 
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s. 88 spreekt hij over de gemengde gestalte van de kerk naar aanleiding van de twee 
blinden die tot Christus roepen om ontferming (Matth. 20,29-34). Volgens hem ligt 
de realiteit van de permixtio in deze geschiedenis verborgen, maar klinkt deze in 
andere Schriftplaatsen luid en duidelijk. Ook hier valt hij terug op de dorsvloer als 
het voorbeeld dat hij al vaak heeft gebruikt, zonder dat de tekst an sich daar aan-
leiding toe geeft. Opnieuw blijkt de dorsvloer bij Augustinus het Bijbelse beeld bij 
uitstek te zijn voor de kerk als een gemengd lichaam waarin zowel goede als slechte 
christenen (boni en mali) te vinden zijn.432

4.5.3.3 De area als aansporing tot tolerare
De dorsvloer functioneert in de preken van Augustinus herhaaldelijk als aansporing 
om het kaf van de slechte christenen in de kerk te verdragen. In bepaalde preken ge-
beurt dat in een kader waarin Augustinus reageert op het afscheidingsdenken van met 
name de donatisten. Daarbij heeft hij als prediker ook een boodschap voor zijn eigen 
hoorders in de kerk. In bijvoorbeeld s. 88 waarschuwt hij zijn eigen gemeenteleden 
dat zij zich niet moeten laten verleiden door de afgescheiden christenen. Uit ervaring 
weet hij hoeveel aantrekkingskracht de donatisten met hun heiligheidspretenties en 
hun kritiek op de kerk kunnen uitoefenen, vooral op christenen die het nauw nemen 
met de levenswandel. Zij presenteren zich immers als de ware geestelijke christenen. 
Maar volgens Augustinus zijn zij in werkelijkheid vleselijk. Hun vleselijkheid blijkt 
vooral uit het feit dat zij niet bereid zijn om het kaf in de kerk te verdragen, en dat 
zij zich hebben afgescheiden van de dorsvloer zonder de komst af te wachten van 
Hem die zal wannen. In dit verband spoort de prediker zijn hoorders aan om trouw 
te blijven binnen de kerk. Hij houdt hen voor dat het koren zich wel distantieert van 
de levenswandel van het kaf, maar dat het niet weggaat van de dorsvloer vanwege 
het kaf.433 Ook in s. 4 signaleert hij het gevaar dat gewetensvolle christenen zullen 

gemengde gestalte (isto tempore quo uelut area cum palea trituratur).
432.  Cf. s. 88,19 Hoc tamen in mysterio lectionis huius cognouimus, fratres, quod aliis librorum sanc-

torum locis apertissime sonat, esse intus in ecclesia et bonos et malos, quod saepe dicimus et 
frumentum et paleam. nemo ante tempus deserat aream… Behalve in de genoemde passages 
verschijnt de area ook in de volgende homiletische teksten om de realiteit van de tijdelijke per-
mixtio van de kerk te communiceren in de context van de eigen kerk: s. 4,31-32; s. 15,5-6; s. 
63A,1; s. 71,37; s. 80,8; s. 111,3; s. 137,7; s. 146,2; s. 164,11; s. 223,1-2; s. 260C,6-9; s. 260D,2; 
s. 283,5; s. 299A,9; s. 305,1; s. 311,10; s. 376A,3; s. 379,7; en. Ps. 6,10; en. Ps. 8,1; en. Ps. 9,17; 
en. Ps. 30,2,2,2; en. Ps. 30,2,3,3; en Ps. 34,1,10; en. Ps. 34,2,10; en. Ps. 36,3,7.20; en. Ps. 47,8; 
en. Ps. 49,8.13; en. Ps. 54,19; en. Ps. 92,5; en. Ps. 118,15,6; en. Ps. 119,6-7.9; en. Ps. 121,8; en. 
Ps. 126,3; en. Ps. 130,13; ep. Io. tr. 3,5; Io. eu. tr. 6,8; Io. eu. tr. 19,18; Io. eu. tr. 27,11; Io. eu. 
tr. 28,11; Io. eu. tr. 95,4.

433.  Cf. s. 88,19-21. In s. 88,19 o.a. Nemo ante tempus deserat aream; toleret paleam in tritura, toleret 
in area. quod enim toleret, in horreo non habebit. ueniet uentilator, qui diuidet malos a bonis. erit 
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overlopen naar de donatisten vanwege de onheiligheid van de kerk.434 Opnieuw 
verkondigt hij: ‘Het ware en volle graan verdraagt het kaf en blijft op de dorsvloer 
tot het einde toe, totdat Hij verschijnt die als laatste zal wannen.’435 De boodschap 
van de dorsvloer betekent dus: tolerare in plaats van separare. Op soortgelijke wijze 
wordt in en. Ps. 25,2 gecommuniceerd dat vrees voor omgang met slechte mensen 
niet mag leiden tot afscheiding. Wie zich afscheidt, laat zich als kaf wegblazen van 
de dorsvloer van de kerk. Ook hier is het devies: niet afscheiden, maar trouw blijven 
in de kerk en daar het kaf verdragen tot de tijd van het wannen.436

Als pastor weet Augustinus dat het verdragen van het kaf niet gemakkelijk is 
voor het koren. In s. 15 erkent hij ronduit dat er veel kwaad wordt gedaan door 
slechte christenen. Echte christenen kunnen hieraan lijden, zich erover opwinden 
en verontwaardigd zijn. Toch moeten zij bedenken dat zij nog op de dorsvloer zijn. 
Zij moeten rekening houden met de realiteit van de permixtio zolang het wannen 
uitblijft.437 Dat geldt ook als zij merken dat buitenstaanders de zonden van het kaf 
aangrijpen als een excuus om zich te distantiëren van de kerk. Augustinus adviseert 

enim corporalis separatio, quam modo spiritalis praecedit. a malis corde semper disiungimini, ad 
tempus caute corpore copulamini. In s. 88,21 o.a. non nos seducant qui carnaliter intellegunt et, 
corporalem separationem facientes, ab ecclesiae frumentis toto orbe diffusis spiritali sacrilegio 
separantur. In de onmiddellijke context worden de donatisten expliciet genoemd. Verderop in de-
zelfde passage: non uos seducant peruersi, paleae nimis leues: euolant ante aduentum uentilatoris 
ex area; non uos seducant.

434.  Cf. s. 4,14 Sunt enim homines in ecclesia qui timent misceri peccatoribus, ne quasi per con-
sortium peccatorum in unitate maculentur, et per haereses et schismata pereant. Zie ook s. 4.34 
attendite illos (sc. hen die neigen naar afscheiding) per uniuersam ecclesiam, uidete tales, et eos 
qui intus sunt, et eos qui inuenta occasione de area uolauerunt et uolunt secum trahere grana.

435.  Cf. s. 4,31-34; in 4,34 o.a. Sed grana uera et plena tolerant paleam et manent in area usque in 
finem, quo usque ueniat ultimus uentilator. 

436.  Cf. en. Ps. 25,2,5-6; in en. Ps. 25,2,6 o.a. Hinc factum est ut schismata fierent. trepidauerunt inter 
malos, cum ipsi peiores essent, et quasi nollent esse boni inter malos. o si frumenta essent, usque 
ad tempus uentilationis paleam in area tolerarent … non uolat ante uentilationem nisi palea, re-
manet autem et frumentum et palea; uentilabitur uero palea cum uenerit tempus uentilationis. Zie 
ook bijvoorbeeld en. Ps. 119,9 en en. Ps. 149,3. In en. Ps. 119,9 o.a. Iustos uos dicitis. sed si iusti 
essetis, inter paleam grana gemeretis. nam quia grana sunt in catholica, et uera grana sunt; ideo 
tolerant paleam, donec uentiletur area. In en. Ps. 149,3 o.a. Nemo se separet, nemo se disiungat: 
triticum es, ferto paleam quousque uentiletur … qui autem triticum sunt, ferunt trituram: gaudent, 
quia grana sunt, gemunt inter paleam, exspectant uentilatorem, quem cognoscunt redemtorem. 

437.  Cf. s. 15,5-6. In s. 15,5 o.a. Alloquor grana in tritura areae inter paleam laborantia … In s. 15,6 
o.a. esto ergo bonus intus, malum tolera et foris et intus. foris tolera haereticum, tolera Iudaeum, 
tolera paganum. tolera et intus malum christianum, quia inimici hominis domestici eius [Mt 
10,36]. patiens molestos multos intus malos stomacharis, indignaris, quasi iam uenerit tempus 
uentilationis. in tritura positus es, in tritura es adhuc, area trituratur adhuc … putas esse te posse 
in area triticum solum? erras. geme in area, ut gaudeas in horreo. fiunt multa mala a christianis 
malis.
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zijn gemeenteleden om eerlijk te erkennen dat dergelijke kritiek terecht kan zijn: er 
zijn immers onechte broeders en zusters ( falsi fratres) in de kerk. Tegelijk spoort hij 
hen aan om zich niet te distantiëren van de kerk, maar om trouw te blijven binnen 
de kerk, ofwel om als koren het kaf te verdragen.438

De last van het verdragen komt in verschillende preken terug. In s. 214, een preek 
over de geloofsbelijdenis (symbolum) benoemt de prediker dat het koren het zwaar 
heeft tussen het kaf.439 Een ander voorbeeld is en. Ps. 30,2,2. In deze enarratio geeft 
hij aan hoezeer het hem aan het hart gaat dat talloze mensen vanuit de kerk naar 
de theaters en amfitheaters gaan. Niet minder pijnlijk vindt hij het als mensen die 
vroom hebben meegezongen in de kerk even later hardop vloeken. Het verdragen van 
dergelijk kaf is volgens hem een zware last voor het koren van de ware gelovigen:440 

Wie zou niet verontwaardigd worden als hij ziet dat mensen God wel met hun mond belijden 
maar Hem met hun levenswandel verloochenen? Wie zou niet verontwaardigd worden als 
hij ziet dat mensen wel met woorden de wereld verzaken, maar niet met hun daden? Wie 
zou niet verontwaardigd worden als hij ziet dat broeders elkaar kwaad doen en daarmee 
ontrouw zijn aan de kus die ze elkaar geven bij de sacramenten van God? En wie kan alles 
opnoemen waarover het lichaam van Christus verontwaardigd wordt, dat wil zeggen het 
lichaam van Christus voor zover het van binnen leeft door de Geest van Christus en zucht 
als het koren tussen het kaf?441

438.  Cf. s. 15,6 Illi qui foris sunt et nolunt esse christiani inueniunt occasiones ad excusationes … 
tu cum audieris hominem ista dicentem, forte quia nosti fratres tuos malos, dicis apud teipsum: 
uerum dicit. periculis in falsis fratribus [2 Cor 11,26]. sed noli deficere. quod ille quaerit tu esto. 
esto bonus christianus, ut conuincas calumniosum paganum.

439.  Cf. s. 214,11 … ecclesia dei uiui, columna et firmamentum ueritatis: quae malos in fine sepa-
randos, a quibus interim discedit disparilitate morum, tolerat in communione sacramentorum. 
haec propter sua frumenta inter paleam modo gementia, quorum in nouissima uentilatione massa 
horreis debita declarabitur … Zie ook en. Ps. 69,9 waar het gaat over een tribulatio spiritalis, 
in onderscheid van de tribulatio corporalis die de martelaren moesten verdragen: necesse est 
patiamur tribulationem spiritalem; et necesse est ut inter scandala, et zizania, et paleam gemat 
ecclesia et illa massa, donec messis ueniat, donec uentilabrum, donec ueniat ultima uentilatio, 
ut separetur palea a frumento, donec ad horreum redigatur. In en. Ps. 138,26 … inter quos (sc. 
malos) triticum Christi seruato unitatis uinculo gemit.

440.  Cf. en. Ps. 30,2,2,2 Quomodo autem non tribuletur iste de hac multitudine, quando uidet ipsos 
implere theatra et amphitheatra, qui paulo ante ecclesias impleuerunt? ipsos in nequitiis, qui 
paulo ante in laudibus dei? ipsos blasphemare deum, qui respondebant amen deo? permaneat, du-
ret, non deficiat etiam in multitudine copiosa iniquorum, quia nec granum deficit in multitudine 
palearum, quo usque post uentilationem mittatur in horreum, et ibi sit in societate sanctorum, ne 
turbulenti aliquid pulueris patiatur. perduret ergo …

441.  Cf. en Ps. 30,2,2,3 Quis non irascatur, uidens homines confitentes ore deum, negantes moribus? 
quis non irascatur, uidens homines saeculo uerbis et non factis renuntiantes? quis est qui non iras-
catur, uidens fratres insidiantes fratribus, fidem non seruantes osculo quod infigunt in sacramentis 
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Al geeft de prediker hier ruimte aan verontwaardiging over de zonden van anderen, 
in het vervolg maakt hij duidelijk dat deze boosheid niet mag ontaarden in haat. 
Concreet bedoelt hij dat deze verontwaardiging over de zondige levenswandel van 
anderen geen reden mag zijn om de kerk de rug toe te keren.442 Een boodschap van 
soortgelijke strekking klinkt in en. Ps. 118,15. In deze enarratio wordt de psalmdich-
ter aangeduid als iemand die wel een afkeer heeft van zondaren die Gods wet verlaten, 
maar tegelijk beseft dat hij zich niet van hen mag afscheiden zolang de dorsvloer nog 
niet is gewand.443 Ook in andere preken komt naar voren dat de permixtio van de 
kerk lijden aan de kerk impliceert. Wanneer in s. 63A (=Mai 25) wordt gerefereerd 
aan de groei van de wereldwijde kerk, wijst Augustinus erop dat deze groei ook be-
tekent dat er meer kaf in de kerk komt. Omdat hij niet wil dat zijn hoorders worden 
afgeschrikt door de vele naamchristenen, bereidt hij hen voor op de verdrukking die 
dit kaf voor het koren op de dorsvloer betekent.444 In s. 223 worden de dopelingen 
gewaarschuwd voor de vele slechte voorbeelden die zij in de kerk zullen vinden. In 
dit verband wordt er gesproken over massa’s slechte christenen die de kerk vullen. 
Op vaderlijke toon zegt de prediker dat het koren zich niet moet laten deprimeren 
door het vele kaf.445 Daarmee erkent hij indirect dat de vermenging met het kaf 
wel deprimerend kan werken. Ook elders erkent hij dat de permixtio in de praktijk 
lijden en zuchten met zich meebrengt voor het koren van de ware gelovigen.446 In 
dit verband klinkt als een terugkerend refrein in de verkondiging de aansporing om 
trouw te blijven en de dorsvloer van de kerk niet te verlaten.447

dei? et quis enumeret omnia, quibus irascitur corpus Christi, quod intus uiuit de spiritu Christi, 
quod gemit tamquam granum inter paleas?

442.  Cf. en. Ps. 30,2,2,3-4; in en. Ps. 30,2,2,4 o.a. Haec autem ira, metuendum est, ne tanta sit, ut in 
odium uertatur.

443.  Cf. en. Ps. 118,15,6 Quamuis eum taedium teneret a peccatoribus relinquentibus legem dei, quia 
cum eis conuersari in hac uita uel ad tempus cogitur, donec area uentiletur.

444.  Cf. s. 63A,1 (=Mai 25,1) Hierin o.a. Si se triticum uidet, prematur, trituretur, toleret, non sit anxi-
us quod commixtus est paleae: in area cum illo potest esse palea, in horreo non erit. 

445.  Cf. s. 223,2 Hierin o.a. Neque miremini multitudinem christianorum malorum qui ecclesiam 
implent … audite me, grana. nolite contristari de permixtione palearum: non erunt uobiscum in 
aeternum. quantum est hoc quod premit palea? Deo gratias, quia leuis est.

446.  Cf. s. 223,2 Qui granum est, cum tremore gaudeat, et permaneat, et ab area non recedat. Zie ook 
bijvoorbeeld s. 376A,3 tanquam inter multam et abundantem paleam, uelut grana gementes in 
tritura, sed spe horrei se consolantes; en. Ps. 119,9 sed si iusti essetis, inter paleam grana geme-
retis. nam quia grana sunt in catholica, et uera grana sunt; ideo tolerant paleam, donec uentiletur 
area; en. Ps. 126,3 grana illa quae modo gemunt inter paleas, quae massam unam factura sunt, 
quando area in fine fuerit uentilata.

447.  Cf. o.a. en. Ps. 149,3 Nemo se separet, nemo se disiungat: triticum es, ferto paleam quousque 
uentiletur … qui autem triticum sunt, ferunt trituram: gaudent, quia grana sunt, gemunt inter 
paleam, exspectant uentilatorem, quem cognoscunt redemtorem; Io. eu. tr. 6,8 … toleratur palea, 
quousque in ultimo uentiletur area …; Io. eu. tr. 10,9 si emendare non potest (sc. omnia quae 
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Wat betreft het lijden aan de permixtio kan Augustinus op pastorale wijze aandacht 
geven aan bepaalde gevoelens van eenzaamheid. In en. Ps. 25,2 merkt hij op dat 
gemeenteleden die geestelijk een positieve ontwikkeling doormaken, kunnen denken 
dat zij het enige koren zijn. Juist als zij geestelijk groeien, raken zij teleurgesteld 
over de lauwheid van anderen. Augustinus toont hiervoor begrip, en herinnert aan 
het beeld van de korenaren op de dorsvloer. De korenkorrels raken elkaar niet zo-
lang zij zijn gescheiden door de omhulsels van het kaf. Zo kan iedere afzonderlijke 
‘graankorrel’ in eerste instantie wel denken dat hij de enige is, maar na verloop van 
tijd ontdekt hij dat er in werkelijkheid veel meer zijn. Daarbij herinnert de prediker 
aan het voorbeeld van Elia die in zijn moedeloosheid denkt dat hij als enige echte 
gelovige is overgebleven. Maar van God krijgt hij te horen dat er nog 7.000 zijn 
die niet voor Baäl hebben geknield. Meteen trekt Augustinus de lijnen door naar 
de gemeente: ‘Als iemand een echte christen is, laat hij dan niet denken dat hij de 
enige is.’ Niemand moet dus toegeven aan dat teleurgestelde gevoel van onbegre-
pen eenzaamheid. Tegelijk voegt de prediker eraan toe: ‘Laat iemand die een echte 
christen is niet bang zijn om te midden van slechte mensen te leven.’ Kortom, blijf 
op de dorsvloer van de kerk, hoe zwaar de last van de tijdelijke permixtio ook kan 
drukken.448 Dezelfde pastorale toon klinkt in s. 5. Als iemand Christus wil volgen, 
kan hij in verwarring worden gebracht door andere mensen die geen gehoor geven 
aan de roepstem van Christus. Hij zou kunnen denken dat hij als enige ernst ermee 
maakt. Zelfs in de kerk kan hij de indruk krijgen dat hij de enige graankorrel is 

forte uidet peruersa), tolerat, gemit. non excutitur de area granum, sustinet paleam, ut intret in 
horreum, cum palea fuerit separata. 

448.  Cf. en. Ps. 25,2,5 Hierin o.a. Necesse est patiatur malos in ecclesia … nemo quaerat exire totam 
paleam, nisi tempore uentilationis. nemo ante tempus uentilationis deserat aream ... grana cum 
coeperint triturari, inter paleas iam se non tangunt; ita quasi se non nouerunt, quia intercedit 
palea… aliquando et ipsa grana ita sunt, quasi seiuncta ab inuicem, et non se tangentia, ut putet 
unusquisque cum profecerit, quod solus sit. haec cogitatio, fratres, Eliam tentauit … non dixit 
ei: habes alios duos aut tres similes tibi. noli, inquit, putare te solum. alia, inquit, septem milia 
sunt, et solum te putas … quisquis bonus est, non arbitretur se solum bonum esse; et non timeat 
bonus in commixtione malorum, quia ueniet tempus ut inde segregetur. Zie ook s. 260C,8 (=Mai 
94,8) waar de nieuwe dopelingen op soortgelijke wijze worden toegesproken. In deze preek 
wordt hetzelfde gevoel van eenzaamheid benoemd, en wordt eveneens het voorbeeld van Elia in 
combinatie met de dorsvloer genoemd: nec unusquisque uestrum, cum inter tumultus temptatio-
num et scandalorum inconcussus haeserit Christo, et uerbum dei amplexus immobilis steterit, se 
solum granum esse arbitretur, quia undique palea circumuallatus non uidet consortes horrei sui. 
respiciat … Helia sancto dicente ego relictus sum solus [Rm 11,3], fuisse responsum: reliqui mihi 
septem milia uirorum, qui non curuauerunt genua ante Baal [Rm 11,4]. quae septem milia cum 
illo, quando adhuc in huius saeculi area triturabantur, nondum se in massa tangebant; et ideo sibi 
singuli soli esse uidebantur. uberior massa est in omnibus gentibus, quae seruabitur domino, et 
custodietur a generatione hac et in aeternum; quia occulto consilio secundum altitudinem suam 
multiplicabit filios hominum. 
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te midden van oneindig veel kaf. Desondanks is de permixtio volgens de prediker 
geen reden voor het koren om de dorsvloer te verlaten.449 Kortom, zolang het laatste 
oordeel uitblijft, is op de dorsvloer van de kerk het Gebot der Stunde dat het kaf op 
waardige wijze moet worden verdragen.450

4.5.3.4 De kwantitatieve verhouding van koren en kaf binnen de permixtio
Wanneer Augustinus in zijn preken spreekt over de gemengde gestalte van de kerk, 
maakt hij ook opmerkingen over de kwantitatieve verhouding van koren en kaf. In de 
vroege preek s. 259 schetst hij het beeld van een dorsvloer waar zoveel kaf ligt dat het 
koren moeilijk is te onderscheiden. Ondanks het vele kaf zal er volgens de prediker 
na het wannen niet alleen een grote hoop kaf (aceruus palearum) overblijven op de 
dorsvloer, maar ook een grote hoop koren (aceruus frumenti). De verontrusting over 
het vele kaf gaat dus gepaard met de verwachting van een goed resultaat, namelijk 
een toekomstige indrukwekkende korenhoop, ofwel vele heiligen (massa sanctorum). 
Ondertussen is dit goede resultaat gedurende de permixtio meer een zaak van geloven 
dan van zien.451 In s. 260C (=Mai 94), is sprake van zo weinig koren dat het lijkt alsof 
er alleen maar kaf op de dorsvloer ligt, al wordt daarbij verkondigd dat God garant 
staat voor een goed uiteindelijk resultaat.452 In s. 252, een preek uit de begintijd van 
zijn episcopaat, toont Augustinus zich evenmin optimistisch over het percentage 
koren. Volgens hem is er veel meer kaf dan koren in de kerk te vinden.453 Verderop 
maakt hij een soortgelijke opmerking: ‘Wanneer de dorsvloer wordt gedorst, bevat 
zij zowel kaf als koren. Maar wie zijn aandacht richt op de dorsvloer, ziet slechts 
met moeite meer dan kaf.’454 Ondertussen vertolkt ook deze preek een vaste hoop op 

449.  Cf. s. 5,3 Imitare humilitatem et uestigia domini tui, et noli dicere: quis illud facit? est circa te for-
te et qui non facit. sed in illa turba si tu feceris, sic tibi computabitur quomodo si inuenias in area 
unum granum et paleas infinitas. difficile inuenis duo grana simul iuncta, sed inter grana palea 
commixta est. sic inter eos qui seruire uolunt deo, strepitus et multitudo est malorum hominum 
circumdans illos undique, quia quocumque se uerterint, non inueniunt nisi malos suasores. esto 
ergo ut granum, et noli curare de palea. ueniet tempus ut separetur.

450.  Cf. o.a. en. Ps. 34,1,10 Necesse erat ut malos, siue scientes, siue nescientes, toleraremus … quare 
igitur non, cum trituratur (sc. area), in ea digne palea toleratur, donec ultima uentilatione purgetur?

451.  Cf. s. 259,2 Hierin o.a. … uidetis quomodo trituratur haec area, sed palea frumento ita permixta 
est, ut difficile discernatur: quia nondum uentilata est. sic ergo post uentilationem diei iudicii 
apparebit massa sanctorum, fulgens dignitate, praepotens meritis, et misericordiam liberatoris 
sui prae se gerens.

452.  Cf. s. 260C,6 (=Mai 94,6) … eos (sc. filios Dei) in hac terra paucos prae abundantia peccato-
rum, et tanquam grana in area prae multitudine paleae, quae uelut sola sit undique uidetur, ipsos 
latentes et paene non apparentes in caelesti Hierusalem multiplicat secundum altitudinem suam, 
uocans ea quae non sunt tamquam sint. Zie ook s. 260C,8 (=Mai 94,8).

453.  Cf. s. 252,4 … in ecclesiam, ut uix ibi appareant grana frumenti in tam multo numero palearum.
454.  Cf. s. 252,5 Hanc enim similitudinem habet etiam area, cum trituratur. est palea, sunt frumenta: 
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een uiteindelijk positief resultaat. De heiligen zullen ontelbare duizendtallen tellen 
(innumerabilia millia sanctorum).455 

Een preek die vermoedelijk kort na het jaar 400 is gehouden, is s. 63A (=Mai 
25). Opnieuw laat de prediker geen misverstand bestaan over de kwantitatieve ver-
houding van koren en kaf in de kerk: ‘Er is zowel koren als kaf, maar de grootste 
hoop is kaf; de korenhoop is kleiner maar vaster, kleiner maar zwaarder, kleiner 
maar waardevoller.’456 Toch zegt de kerkvader in s. 311 dat hij niet wil zeggen dat er 
nauwelijks koren zou zijn. Hij herinnert de kerkgangers aan de apocriefe woorden 
‘Wie niet achter het goud aanloopt, en wie kon zondigen maar het niet deed’ (Sir. 
31,8-10). Indringend stelt hij de vraag wie hier wordt bedoeld: 

Er zijn zovelen gekomen om te luisteren, en wie is er hier zulk koren? Toch wil ik beslist 
niet betwijfelen dat er hier zo-iemand is, of beter dat er zelfs meerderen zijn. Ik wil be-
slist niet wanhopen over de dorsvloer van zo’n Huisvader. Als iemand de dorsvloer van 
verre ziet, denkt hij dat er alleen kaf is. Maar wie geleerd heeft om goed te kijken, vindt 
de graankorrels. Waar het kaf u aanstoot geeft, daar ligt de massa van de graankorrels 
verborgen. Waar u aanstoot neemt aan het kaf dat door het dorsen wordt vermorzeld, daar 
bevindt zich het koren dat door het dorsen wordt gereinigd. Daar is het, daar kunt u zeker 
van zijn, daar is het.457

Bij nader inzien ligt er dus meer koren op de dorsvloer dan op het eerste gezicht 
gedacht. Toch blijft de massa granorum voor hem meer een zaak van geloof in 
de Huisvader van de dorsvloer dan van waarnemen. Dat wordt opnieuw duidelijk 
wanneer Augustinus in s. 111 ingaat op de vraag of het er weinigen zijn die zalig 
worden (Luk. 13,21-24):

Ik weet dat er velen zijn die mij horen en dat er weinigen zijn die er gehoor aan geven. Ik 
zie de dorsvloer en ik zoek het koren. De korenkorrels zijn nauwelijks zichtbaar wanneer de 
dorsvloer wordt gedorst, maar in de toekomst wordt hij gewand. Het is wel zo dat er weinig 

sed tamen qui attendunt aream, difficile uident nisi paleam.
455.  Cf. s. 252,11.
456.  Cf. s. 63A,1 (=Mai 25,1) Per totum agrum uel per totam aream utrumque est, et triticum et palea; 

sed paleae maior pars, tritici minor sed solidior, minor sed grauior, minor sed pretiosior. Zie ook 
bijvoorbeeld s. 88,22 concedo in comparationem zizaniorum simul atque palearum frumenta 
esse pauciora.

457.  Cf. s. 311,10 Quam multi audiunt: et quis est hic? et tamen absit ut desperem esse hic aliquem, 
imo non aliquem, sed aliquos. absit ut de area tanti patrisfamilias desperem. qui longe aream 
uidet, solam paleam putat: inuenit grana, qui nouit inspicere. ubi te offendit palea, ibi latet gra-
norum massa. ubi te offendit quod triturando contunditur, ibi est, quod tritura purgatur: ibi est, 
certus esto; ibi est.
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mensen zalig worden, maar dat is in vergelijking met de velen die verloren gaan. Want ook 
die weinigen zullen een grote massa vormen … Er zal zo’n grote massa voortkomen uit 
deze dorsvloer dat de hemelse korenschuur ermee gevuld zal worden.458

Augustinus verwacht dus wel een goed uiteindelijk resultaat, maar vanuit zijn amb-
telijke verantwoordelijkheid verwoordt hij tegelijk zijn verontrusting. Volgens hem 
geven relatief weinig gemeenteleden werkelijk gehoor aan de verkondiging van Gods 
Woord. Deze verontrusting klinkt ook door in bijvoorbeeld s. 299A (=Dolbeau 4): 
‘Er zijn slechts weinig christenen die goed leven en veel christenen die slecht leven. 
Maar van die weinigen geldt dat zij weinigen zijn in vergelijking met het bijbehoren-
de kaf.’ Ondanks het vele kaf verwacht hij ook in deze preek een indrukwekkende 
hoop gezuiverd graan na het wannen.459 Toch klinkt de stem van de prediker weer 
gealarmeerd in een vrij late preek, s. 229F (=Guelf. 10): ‘Ik herken weinig graan 
en verbaas me over de hoop met kaf.’ Blijkbaar geeft de ambtelijke praktijk hem in 
de loop van de jaren geen aanleiding om optimistischer te spreken over het aandeel 
koren op de dorsvloer. Ondertussen betekent de verontrusting die de prediker en 
pastor uitspreekt geen fatalistische berusting in een onveranderlijke stand van zaken. 
In plaats daarvan spoort hij de gemeente aan om te luisteren en zich te bekeren. 
In de prediking functioneren de waarschuwende woorden over het vele kaf dus in 
het kader van de bediening van het heil.460 Daarom gaan de waarschuwingen voor 
het vele kaf in de preken gepaard met het geloofsvertrouwen dat het uiteindelijke 
resultaat goed zal zijn, en dat de opbrengst van de dorsvloer van de kerk de hemelse 
korenschuren zal vullen.461

458.  Cf. s. 111,3; hierin o.a. Scio quia multi auditis, et pauci obauditis. aream uideo, grana quaero. et 
uix uidentur grana, quando area trituratur, sed futurum est ut uentiletur. pauci ergo qui saluantur 
in comparatione multorum perditorum. nam ipsi pauci magnam massam facturi sunt … tanta 
massa processura est de hac area, ut impleat horreum caeli … 

459.  Cf. s. 299A,9 (=Dolbeau 4,9) Pauci in christianis bene uiuentes, multi in christianis male uiuen-
tes. sed hi pauci in comparatione paleae suae pauci sunt; in comparatione, inquam, paleae suae 
pauci sunt. uentilabitur haec area, erit ingens aceruus palearum, sed apparebit etiam lucida massa 
sanctorum. Zie ook bijvoorbeeld s. 90,4 multi enim et boni: sed in comparatione malorum pauci 
sunt boni. multa frumenta nata sunt: compara paleis, et pauca grana sunt. iidem ipsi in se ipsis 
multi, in comparatione malorum pauci.

460.  Cf. s. 229F,3 (=Guelf. 10,3) Agnosco pauca grana, admiror aceruum palearum; sed uideo quid 
debeatur horreo, quid flammae. et nunc audiant, adhuc uiuunt: corrigant claudicationem, ueniant 
ad benedictionem. Zie over de hoop op verandering ten goede ook hoofdstuk 6. 

461.  Cf. o.a. en. Ps. 30,2,3,3 Quoniam plures sunt ipsi (sc. mali), et inter multitudinem eorum uix 
apparent boni, tamquam grana in area, de quibus tamen purgatis horrea replenda sunt domini. Zie 
ook s. 5,3; s. 260D,2 (=Guelf. 18,2); s. 376A,3; en. Ps. 25,2,5; en. Ps. 30,2,2-3; en. Ps. 34,2,10; 
en. Ps. 47,9; en. Ps. 54,19; en. Ps. 93,20-21; en. Ps. 121,8. Zie ook hoofdstuk 6.
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4.5.3.5 De permixtio als bedreiging voor het koren
De realiteit van de permixtio betekent volgens Augustinus dat het koren op de dors-
vloer wordt geconfronteerd met veel kaf. In dit verband komt evenals in de niet-homi-
letische werken ook in de homiletische teksten de vraag aan de orde in hoeverre het 
kaf een bedreiging vormt voor het koren. In bijvoorbeeld en. Ps. 47 wordt gevraagd 
welke schade de echte christenen lijden vanwege de vermenging met de slechte 
christenen in de kerk.462 Bij de beantwoording van deze vraag schakelt de prediker 
eerst van de dorsvloer naar de metafoor van de lelie tussen de dorens (Hoogl. 2,2). De 
dorens vereenzelvigt hij met naamchristenen die wel participeren in de sacramenten 
maar toch een zondige levenswandel erop na houden, de lelies met de ware gelovigen 
in de kerk. Volgens hem kunnen de dorens niet verhinderen dat de lelies tussen de 
dorens tot bloei komen. Daarom moeten de lelies zich niet focussen op het mogelijke 
gevaar van de dorens. In plaats daarvan worden de hoorders aangespoord om zelf als 
een lelie te midden van de dorens te zijn.463 Verderop keert Augustinus terug naar 
de dorsvloer. Tijdens het dorsen kan het koren vrezen dat het verloren gaat met het 
kaf, maar die vrees is ongegrond. In dit verband wijst Augustinus op Christus die 
de dorsvloer zal wannen. Zijn bekwaamheid staat er garant voor dat zowel koren als 
kaf op de goede plaats terechtkomen, en dat geen enkele graankorrel verloren gaat. 
Ondanks de tijdelijke vermenging hoeft het koren dus niet bang te zijn dat het op 
één hoop wordt geworpen met het kaf.464 Naderhand wordt herhaald dat de slechte 
christenen de echte niet kunnen schaden, ook al zijn ze onderling vermengd op de 
dorsvloer van de kerk.465

Het potentiële gevaar van het kaf voor het koren wordt in en. Ps. 47 in algemene 
zin benoemd. In andere preken komt het onderscheid terug dat al is getraceerd in 
de niet-homiletische werken: enerzijds de eventuele toerekening van de schuld van 
het kaf aan het koren en anderzijds het gevaar dat een slecht voorbeeld wordt nage-
volgd. Het aspect van de toerekening van de schuld komt in de preken, evenals in 
de niet-homiletische teksten, vooral in beeld in relatie tot de donatistische polemiek. 
Wanneer dat gebeurt, wordt helder en duidelijk verkondigd dat de vermenging met 

462.  Cf. en. Ps. 47,8 Et quid illi (sc. populo bono) obest, quia in medio populi inoboedientis est, donec 
area ista uentiletur, donec boni a malis separentur? quid ei obest in medio populi habitare?

463.  Cf. en. Ps. 47,8.
464.  Cf. en. Ps. 47,11 Hierin o.a. Ille uentilabit tantus artifex, in manu uentilabrum portabit, ut unum 

granum tritici non cadat in aceruum paleae comburendum, nec una arista paleae transeat ad mas-
sam in horreo recondendam. Zie verder en. Ps. 49,13 waar wordt betoogd dat het koren de per-
mixtio op de dorsvloer van de kerk niet hoeft te vrezen omdat Christus weet wie van Hem zijn (2 
Tim. 2,19); geen enkele graankorrel, hoe verborgen ook tussen het kaf, zal aan het oog van deze 
Wanner ontgaan. Zie ook s. 260D,2 (=Guelf. 18,2): Christus zal zorgen dat geen enkele koren-
korrel in het vuur terechtkomt.

465.  Cf. en. Ps. 47,14 Tunc uidebitis nihil obesse bonis malos, quamdiu sumus in hac area.
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slechte mensen de goeden niet kan verontreinigen.466 Het andere aspect wat betreft 
de bedreiging van de permixtio krijgt in de preken veel meer aandacht. Als prediker 
en pastor maakt Augustinus zich vooral zorgen over de besmettelijke werking van 
een zondige levenswandel. Een sprekend voorbeeld is s. 88. In deze preek komt het 
aspect van de toerekening van andermans schuld wel aan de orde in het kader van de 
kwestie van de traditio.467 Maar veel gevaarlijker voor het koren is volgens de predi-
ker de zuigkracht die uitgaat van de concrete woorden en daden van hen die worden 
gekwalificeerd als kaf. Wanneer hij dit gevaar aan de orde stelt, beschrijft hij wat er 
gebeurt wanneer iemand tot Christus begint te roepen en zich afkeert van de wereld. 
Zijn bekenden, familieleden en vrienden die de wereld nog liefhebben beginnen zich 
te roeren en hem tegen te spreken. Zij denken dat hij gek is geworden, en proberen 
hem van Christus af te houden. Ze wijzen hem op de vele slechte en lauwe christe-
nen om hem duidelijk te maken dat hij niet zo moeilijk moet doen. Zij maken hem 
bespottelijk, zij komen met verwijten en proberen hem tegen te houden.468 Volgens 
Augustinus zijn er in de kerk massa’s van zulke naamchristenen die proberen anderen 
van Christus af te houden en hen te verleiden tot een zondige levenswandel.469 Hoe 
gevaarlijk het gedrag van dergelijk kaf ook kan zijn, Augustinus wil pertinent niet 
dat iemand zich daarom zal terugtrekken uit de permixtio, integendeel. Hij spoort de 
gemeente juist aan om te volharden in het roepen tot Christus te midden van het kaf, 
ondanks alle verleidelijke invloeden van slechte christenen. Daar is immers de plek 
waar Christus verhoring en genezing geeft, en niet daarbuiten, aldus Augustinus.470

466.  Cf. s. 88,19-24; in s. 88,19 o.a. Nemo ante tempus deserat aream; toleret paleam in tritura, to-
leret in area… quod mali bonos in unitate non maculant ... In s. 137 verkondigt Augustinus dat 
ambtsdragers die een zondig leven leiden wel als kaf op de dorsvloer moeten worden verdragen, 
maar dat hun schuld niet wordt toegerekend aan hun gemeenteleden, zie s. 137,7 en 137,15. In 
s. 71,37 wordt betoogd dat de Heilige Geest gedurende de permixtio ook werkt door middel van 
onwaardige ambtsdragers, en dat de slechtheid van dergelijk kaf niet verhindert dat de gelovigen 
via hen de Heilige Geest en vergeving van zonden ontvangen. In s. 164 gaat het naar aanleiding 
van Gal. 6,5 over de toerekening van andermans schuld, waarbij wordt benadrukt dat ieder ver-
antwoordelijk is voor zijn eigen zonden. Verderop wordt naar aanleiding van 1 Kor. 11,29 gezegd 
dat iemand alleen zichzelf (en dus niet een ander) een oordeel kan eten en drinken door op on-
waardige wijze deel te nemen aan de tafel van Christus, zie s. 164,3; 164,8 en 164,11-14. Zie ook 
boven (context donatistische polemiek).

467.  Cf. s. 88,19-24.
468.  Cf. s. 88,13. 
469.  Cf. s. 88,17 Augustinus spreekt in dit verband over velen die in naam christen zijn, maar in hun 

daden goddeloos (multi qui sunt nomine christiani et operibus impii).
470.  Cf. s. 88,17-19. In s. 88,17 o.a. Inter ipsas turbas clamauerunt, et tamen dominus audiuit. sic et 

uos etiam inter peccatores et luxuriantes, inter amatores saecularium uoluptatum, ibi clamate, ut 
sanet uos dominus. nolite per aliam partem clamare ad dominum; nolite ad haereticos ire, et ibi 
clamare ad dominum. attendite, fratres, quia in illa turba quae clamare prohibebat, ibi sanati sunt 
qui clamabant.
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Soms kan de tegenwerking van het kaf ontaarden in regelrechte vijandschap. 
Veelzeggend is bijvoorbeeld en. Ps. 30,2,3 waar het gaat over mensen die zichzelf 
als christen beschouwen, maar weigeren zich te bekeren van hun zonden. Volgens de 
prediker kunnen juist zij zich ontpoppen als de ergste vervolgers van de kerk.471 Al 
heeft het echte koren van hen te lijden, deze vijandschap kan niet verhinderen dat de 
korenschuren van Christus met dit graan worden gevuld.472 In en. Ps. 93 komt niet 
zozeer openlijke vijandschap als wel het gevaar van verleiding in beeld. Augustinus 
beschrijft hoe intens het kaf het koren onder druk kan zetten om mee te doen met 
zondige praktijken. Iemand kan het er zo benauwd van krijgen dat het zweet hem 
uitbreekt en hij totaal van slag is. Toch mag hij niet toegeven aan de verleiding, zelfs 
niet als deze komt van zijn eigen vriend, echtgenoot, ouders of kinderen. Hoe kan 
iemand in zo’n situatie staande blijven en weerstand bieden? Volgens Augustinus 
kan een christen dat niet in eigen kracht, maar alleen met Gods hulp. Deze hulp van 
God is dus noodzakelijk om bestand te zijn tegen de verleidende invloed van het 
kaf op de dorsvloer.473

Een opmerkelijk accent krijgt de waarschuwing voor het potentiële gevaar van 
het kaf in diverse preken waarin Augustinus de dopelingen rechtstreeks aanspreekt. 
In s. 376A vergelijkt hij de gewezen catechumenen met jonge vogels die uitvliegen. 
Zoals een moedervogel kwetterend rondom haar jongen vliegt en waarschuwt voor 
gevaren, voelt hij zich verplicht om de nieuwe gemeenteleden te attenderen op drei-
gende gevaren:

Ik weet dat er slechte mensen naar u toe zullen komen om u te verleiden tot dronkenschap. 
Zij zullen tegen u zeggen: ‘Waarom niet, wij zijn toch ook heel gelovig?’ Ik weet het, en ik 
lijd eraan, ik maak mij er zorgen over.474

In het onmiddellijke verband vult hij het genoemde voorbeeld aan met kerkmensen 
die anderen overhalen om toverdokters, wondergenezers en waarzeggers te raadple-
gen. Indringend waarschuwt hij de nieuwe gemeenteleden voor de verleiding die 

471.  Bedoeld is hier niet de zichtbare, maar de onzichtbare kerk, de ware gelovigen.
472.  Cf. en. Ps. 30,2,3,3 Quoniam illi maxime persequuntur ecclesiam qui christiani nolunt bene uiu-

ere … quoniam plures sunt ipsi, et inter multitudinem eorum uix apparent boni, tamquam grana 
in area, de quibus tamen purgatis horrea replenda sunt domini.

473.  Cf. en. Ps. 93,20-21; hierin o.a. Persuadent multi multa mala, susurrare serpens non desinit, ut 
facias iniquitatem; quacumque te conuerteris, forte si profecisti, quaeris cum aliquo bene uiuere, 
et uix inuenis; multi mali te circumdant, quia pauca grana, multa palea. habet haec area grana 
tua, sed adhuc laborant.

474.  Cf. s. 376A,2-4; in s. 376A,4 Fratres, filii dulcissimi, filii carissimi, imitamini bonos, cauete ma-
los. scio enim quia uenturi sunt ad uos homines mali, et persuasuri uobis uinolentiam, et dicturi 
sunt uobis, quare? nonne et nos sumus fidelissimi? scio, inde doleo, inde timeo.
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uitgaat van dergelijk kaf, en spoort hij hen aan om het voorbeeld van goede christenen 
te volgen.475 Soortgelijke klanken klinken in s. 146. De nieuwe dopelingen krijgen te 
horen dat niemand zich kan verontschuldigen met het argument dat andere gelovigen 
iets massaal doen. Zij worden opgeroepen om te leven overeenkomstig hun doop, 
om op te groeien binnen de grenzen van de dorsvloer van Christus, en om daar de 
omgang met echte christenen te zoeken.476 Het is volgens Augustinus dus geen optie 
om de permixtio te ontlopen. De aansporing tot een heilig leven functioneert bij hem 
principieel te midden van de onheiligheid van het kaf binnen de kerk. Zo ook in s. 
223: ‘Verwonder u niet over de menigte van slechte christenen die de kerk vullen …’ 
De prediker waarschuwt voor de verzoeking om het verkeerde voorbeeld te volgen. 
Daarbij klinkt opnieuw de aansporing om heilig te leven, samen met de bemoediging 
dat het koren zich niet bezwaard hoeft te voelen vanwege de permixtio. Al kan het 
koren zich bedreigd voelen vanwege de verdrukking door het kaf, God is getrouw: 
Hij zal niet toelaten dat het koren boven vermogen wordt beproefd.477

Behalve het potentiële gevaar van het kaf benoemt Augustinus ook een bepaald 
nut van het kaf voor het koren. Dit gebeurt in de preken even sporadisch als in de 
niet-homiletische teksten. In een vroege psalmpreek (en. Ps. 8) is sprake van een 
grote menigte wereldse mensen die samen met de echte christenen wordt bijeenge-
bracht op de dorsvloer van de kerk. Over de kaf van de wereldse christenen wordt 
opgemerkt dat de omhulsels van de korenkorrels noodzakelijk zijn voor het ontstaan 

475.  Cf. s. 376A,2-3; hierin o.a. Scimus ergo multos, qui appellantur fideles, male uiuere, et gratiae, 
quam acceperunt, moribus suis non conuenire; laudare deum lingua, blasphemare uita. scimus 
autem alios inter istos multos, tanquam inter multam et abundantem paleam, uelut grana gemen-
tes in tritura, sed spe horrei se consolantes. duo ista genera hominum scimus esse in ecclesia. 
aream dominicam ecclesiam nouimus … fratres, filii dulcissimi, filii carissimi, imitamini bonos, 
cauete malos … Zie ook s. 228,2 iam ipsos alloquor, ut grana sint in area, ut paleam quae uento 
circumfertur, non sequantur, cum qua pereant; sed maneant pondere caritatis, ut perueniant ad 
regnum immortalitatis. uos ergo, fratres, uos filii, uos nouella germina matris ecclesiae, obsecro 
uos per quod accepistis, ut attendatis in eum qui uos uocauit, qui dilexit uos, qui perditos quae-
siuit uos, qui inuentos illuminauit uos, ut non sectemini uias perditorum, in quibus errat nomen 
fidelium …

476.  Cf. s. 146,2 Congruenter uiuite, maxime uos, candidati Christi, recens baptizati, modo regenerati, 
sicut uos ante admonui, et modo dico, et sollicitudinem meam pronuntio … obseruate uos, nolite 
imitari malos christianos. nolite dicere: faciam hoc, quia multi fideles hoc faciunt. hoc non est 
defensionem parare animae, sed comites ad gehennam inquirere. crescite in hac area dominica: 
in hac inuenietis bonos, qui et uobis placeant, si et uos boni fueritis.

477.  Cf. s. 223,1-2; hierin o.a. Uos ergo, dilectissimi, nolite talibus (sc. malibus) iungi. bonos quaerite,  
bonis adhaerete: boni estote … neque miremini multitudinem christianorum malorum, qui ec-
clesiam implent … audite me, grana. nolite contristari de permixtione palearum: non erunt uo-
biscum in aeternum. quantum est hoc quod premit palea? deo gratias, quia leuis est. nos tantum 
grana simus, et quantacumque fuerit, non grauabit. fidelis est enim deus, qui non permittet nos 
tentari supra id quod possumus; sed faciet cum tentatione etiam exitum, ut sustinere possimus.
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en de groei van het koren. Feitelijk gaat het hier over het groeiproces van het koren 
op de akker voordat het op de dorsvloer komt. Ondertussen is de bedoeling van de 
prediker duidelijk. Zoals de omhulsels die op de dorsvloer worden afgescheiden van 
de korenkorrels noodzakelijk waren voor de groei van het koren, zo is het kaf van de 
slechte christenen nodig voor de groei van het toekomstige koren. Uit dergelijk stro 
of kaf komt immers het koren van de ware gelovigen voort. Kortom, het nut van het 
kaf wordt hier gesitueerd in het groeipotentieel voor de kerk.478

Heel anders spreekt de prediker over de nuttigheid van het kaf in s. 4, een preek 
over Jakob en Ezau. Beide broers functioneren als prototypen van het onderling 
vermengde koren en kaf op de dorsvloer van de kerk, ofwel de geestelijke en de vle-
selijke christenen (spiritales en carnales). Het kaf van de carnales is exemplarisch 
voor gemeenteleden die een onchristelijke levenswandel leiden, en daarom volgens 
Augustinus geen echte christenen zijn. Dit kaf wordt in deze preek niet als een 
potentiële bedreiging maar als een potentiële zegen voor het koren gepresenteerd. 
Naar aanleiding van de zegen van Jakob wordt gesteld dat de vleselijke christenen 
de geestelijke dienen, en dat de spiritales profiteren van de zondige levenswandel 
van de carnales wanneer zij sterven. Hij bedoelt hiermee dat de zonden van het 
kaf aan het koren de gelegenheid geven om zich te onderscheiden met hun eigen 
levenswandel. Zij kunnen metterdaad bewijzen dat zij bereid zijn om gedurende de 
permixtio de zonden van het kaf te verdragen zonder de dorsvloer van de kerk te 
verlaten. Vanwege deze verdraagzaamheid zullen zij worden gekroond wanneer zij 
sterven. Het nut van het kaf betekent hier dus dat het aan het koren een mogelijkheid 
biedt om de toekomstige kroon te verwerven.479

478.  Cf. en. Ps. 8,1 Torcularia ergo possumus accipere ecclesias, eadem ratione qua et aream intelle-
gimus ecclesiam. quia siue in area, siue in torculari, nihil aliud agitur, nisi ut fructus ab integu-
mentis purgentur, quae necessaria erant et ut nascerentur et ut crescerent atque ad maturitatem uel 
messis uel uindemiae peruenirent. his ergo uel integumentis uel sustentaculis, id est paleis in area 
frumenta, et uinaciis in torcularibus uina exuuntur; sicut in ecclesiis a multitudine saecularium 
hominum, quae simul cum bonis congregatur, quibus ut nascerentur et apti fierent uerbo diuino, 
necessaria erat illa multitudo, id agitur, ut spiritali amore per operationem ministrorum dei sepa-
rentur. De dorsvloer (area) verschijnt hier samen met de druivenpers (torcular); de druivenpers 
komt in beeld naar aanleiding van het Latijnse opschrift van de psalm (‘in finem pro torcularibus, 
Psalmus ipsi Dauid’), de dorsvloer wordt op initiatief van Augustinus erbij gehaald.

479.  Cf. o.a. s. 4,32 Per omnes gentes peccatores et omnes carnales mixti sunt spiritalibus, et seruiunt 
eis. spiritales autem non seruiunt, quia de illis proficiunt, cum ipsi deficiunt… sed ut seruiant ei 
gentes, non accepit nisi Iacob, quia carnales in ecclesia per totum orbem terrarum non seruiunt 
nisi spiritalibus. quare? quia de illis proficiunt spiritales. nam ideo carnales homines serui dicun-
tur. et si quod nolunt faciunt, prodest tamen spiritalibus mala conuersatio carnalium, quia et ex 
eadem conuersatione proficiunt, et per tolerantiam coronantur.
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4.5.3.6 De tijdelijkheid van de permixtio
Als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk speelt de area in de homileti-
sche werken een belangrijke rol als aansporing om te tolerare, dus om trouw te blijven 
binnen de kerk ondanks het vele kaf. Toch is bij de bespreking van de niet-homileti-
sche teksten al opgemerkt dat hiermee geen onbegrensde verdraagzaamheid wordt 
bedoeld. Hetzelfde kan worden opgemaakt uit de preken en homiletische verhande-
lingen. Al zijn er diverse aspecten waarneembaar wat betreft de begrenzing van de 
tolerantia, de meest beslissende is de tijdelijkheid van de permixtio.480 Een duidelijk 
voorbeeld is s. 4. Volgens Augustinus heeft de kerk niet het recht om de dorsvloer 
van Christus nu al te zuiveren van het kaf, omdat dit recht is voorbehouden aan 
Christus. Vervolgens kondigt hij de komst van Christus aan om de laatste wanning 
uit te voeren ofwel de dorsvloer te reinigen, het koren te bergen in de schuur en het 
kaf te geven aan het vuur. Belangrijk in dit verband is de conclusie die hij hieruit 
trekt: ‘Omdat de kerk dit weet, verdraagt zij de zondaars die in het einde moeten 
worden afgescheiden.’481 Nadrukkelijk wordt de gemengde gestalte van de kerk hier 
geplaatst in het kader van het eschatologische oordeel. Het Gebot der Stunde voor 
de kerk is dus wel het verdragen van de zondaars, ofwel het kaf, maar dit gebod 
geldt slechts voor beperkte tijd. De aansporing tot tolerare is doortrokken van het 
besef dat de vermenging van koren en kaf tijdelijk is, en dat het laatste oordeel met 
de bijbehorende scheiding van koren en kaf in het verschiet ligt. 

De meest voor de hand liggende manier om aan te tonen dat Augustinus de permix-
tio van de kerk uiterst consequent plaatst in het licht van het toekomstige oordeel, is 
een korte inventarisatie van de homiletische verhandelingen die in het bovenstaande 
zijn besproken. Concreet gaat het, in aanvulling op het bovenstaande citaat uit s. 4, 
om de volgende teksten (in volgorde van bespreking): s. 259,2; s. 252,4-5; s. 5,1.3; 
en. Ps. 25,2,5; s. 88,19; s. 164,12; en. Ps. 36,3,17-20; Io. eu. tr. 6,8; en. Ps. 119,6-9; 
en. Ps. 149,3; s. 15,5-6; s. 214,11; en. Ps. 69,9; en. Ps. 30,2,2,2-3; en. Ps. 118,15,6; s. 
63A,1 (=Mai 25,1); s. 223,1-2; s. 376A,3; en. Ps. 126,3; Io. eu. tr. 10,9; s. 260C,6-9 
(=Mai 94,6-9) en. Ps. 34,1,10; s. 311,10; s. 111,3; s. 299A,9 (=Dolbeau 4,9); s. 229F,3 
(=Guelf. 10,3); en. Ps. 30,2,3,3; s. 260D,2 (=Guelf. 18,2); en. Ps. 47,8; en. Ps. 54,19; 
en. Ps. 93,20-21; en. Ps. 121,8; en. Ps. 49,8.13; s. 137,7; s. 71,37; s. 228,2; s. 146,2 en 

480.  Belangrijke aspecten inzake de begrenzing van de tolerantia zijn bij Augustinus de kerkelijke 
tucht en de geestelijke scheiding tussen koren en kaf. Zie hierover hoofdstuk 5 (het ‘reeds’ van 
het laatste oordeel).

481.  Cf. s. 4,32 Et nihil sibi arrogat (sc. ecclesia per totum orbem terrarum est una, uera, catholica), 
et tolerat peccata hominum, quos non potest purgare de area dominica, antequam ueniat ille 
ultimus uentilator, qui falli non potest, ut purget aream suam et frumentum mittat in horreum, 
paleas autem det ad comburendum. quia ipse habet excludere paleam et segregare a frumento, et 
praeparare horreum tritico, paleis ignem. itaque quia nouit, tolerat peccatores in fine separandos.
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en. Ps. 8,1. Zonder uitzondering geldt van de genoemde teksten dat de permixtio 
van de kerk door Augustinus wordt geplaatst in het perspectief van de toekomstige 
scheiding van koren en kaf in het laatste oordeel.

4.5.4 Deelconclusies
Behalve in de context van de manichese en donatistische polemiek speelt de area 
ook in de context van de eigen kerk een belangrijke rol als metafoor voor de tijdelijke 
permixtio van de kerk. Dit betreft de niet-homiletische werken, en nog veel meer de 
preken die Augustinus voor eigen parochie heeft gehouden. Van zijn vroege tot zijn 
late jaren communiceert de kerkvader dat de kerk een gemengd lichaam is totdat 
het laatste oordeel plaats zal vinden. Daarbij geeft hij in de context van de eigen 
kerk opnieuw blijk van zijn voorkeur voor de dorsvloer als Bijbelse metafoor voor 
de tijdelijke permixtio van de kerk, ofwel de tijdelijke onzuiverheid van de kerk.

Wanneer Augustinus in de context van de eigen kerk betoogt dat er nog geen sprake 
is van een zuivere kerk op aarde, functioneert de dorsvloer anders dan in de context 
van de manichese en donatistische polemiek. In polemiek met de manicheeërs en 
de donatisten keert hij zich tegen hun ecclesiologie, in het bijzonder hun heiligheids-
pretenties en de negatieve kritiek waarmee zij zich distantiëren van de katholieke 
kerk. Maar in de context van de eigen kerk wil hij als pastor en prediker zijn eigen 
hoorders weerbaar maken tegen de zuigkracht van buitenkerkelijke heiligheidsbewe-
gingen, zoals van de manicheeërs en vooral de donatisten. In dit verband functioneert 
de dorsvloer als aansporing om trouw te blijven binnen de kerk, om het kaf op de 
dorsvloer te verdragen, en om zich niet af te scheiden vanwege de onheiligheid van 
slechte christenen. Deze aansporing tot tolerare in plaats van separare is een blij-
vende constante in de geschriften en in de preken van Augustinus.

In de context van de eigen kerk heeft de realiteit van de permixtio een duidelijk 
onderscheidend element. De metafoor van de dorsvloer met koren en kaf maakt 
immers inzichtelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat de gemeenteleden behoren 
bij het koren. In dit verband schrijft de kerkvader in doctr. chr. (424-428 AD wat 
betreft boek 3,36-4,64) dat hij liever spreekt over de kerk als een gemengd lichaam 
(corpus permixtum) dan een tweeledig lichaam (corpus bipertitum). Hiermee wil hij 
zeggen dat het kaf niet wezenlijk bij de kerk van Christus hoort, al is de gemengde 
gestalte wel kenmerkend voor de kerk in de huidige bedeling.

De vermenging van koren en kaf wordt door Augustinus niet alleen betrokken op 
het gewone kerkvolk maar ook op de ambtsdragers. Dit gebeurt zowel in de niet-ho-
miletische als in de homiletische werken. Wat betreft de verhouding van koren en 
kaf in de kerk spreekt de kerkvader in cat. rud. (400-405 AD) over veel koren, maar 
tegelijk klinkt de klacht dat de kerken vol zitten met massa’s verderfelijk kaf. De 
klacht over het vele kaf blijft klinken in de verdere loop van zijn ambtelijke praktijk, 
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bijvoorbeeld in ep. 93 (407-408 AD), in c. Gaud. (418-419 AD) en ciu. (412-426 AD). 
Nog duidelijker klinkt de verontrusting over het vele kaf binnen de kerk in de preken 
voor het eigen kerkvolk. Al in zijn vroegste preken communiceert Augustinus dat 
men de korenkorrels moeilijk kan onderscheiden tussen het vele kaf. In zijn latere 
preken blijft de verontrusting doorklinken dat er veel meer kaf is dan koren, overigens 
zonder dat er concrete percentages worden genoemd. In de homiletische werken heeft 
de waarschuwing voor het vele kaf duidelijk een paraenetische functie, waarover 
meer in hoofdstuk 5. Hier volstaat de constatering dat de prediker de realiteit van het 
vele kaf ervaart als een last die hem in zijn ambtelijke verantwoordelijkheid zwaar 
weegt. Daarbij is gesignaleerd dat niet alleen de verontrusting over het kaf, maar 
ook het vertrouwen in een goed uiteindelijk resultaat een constante is in zijn preken. 
Ondertussen heeft dit vertrouwen meer het karakter van geloven dan van zien.

De aanwezigheid van vele slechte christenen (mali) betekent een potentieel gevaar 
voor de andere gelovigen, al is het koren volgens Augustinus veiliger tussen het 
kaf op de dorsvloer dan elders. In de context van de eigen kerk is de aandacht met 
name gericht op de gevaarlijke invloed die uitgaat van een zondige levenswandel 
(bijvoorbeeld in cat. rud. en cons. eu.). Vooral in zijn preken ziet de kerkvader het 
als zijn verantwoordelijkheid om te waarschuwen voor de verderfelijke invloed van 
het kaf op het koren. Op allerlei wijzen maakt hij concreet hoe slechte christenen 
anderen onder druk kunnen zetten om mee te doen met het kwade, soms op een 
vijandige, soms op een verleidelijke manier. In het bijzonder wil hij de dopelingen 
hiervoor waarschuwen, en hen aansporen tot een heilige levenswandel. In dit verband 
is het begrijpelijk dat Augustinus begrip opbrengt voor oprechte christenen die zich 
bezwaard voelen vanwege de vermenging met slechte mensen. Een concreet voor-
beeld van zulke ‘bezwaarden’ wordt aangereikt in ep. 208 (na 411 AD). Deze brief is 
gericht aan Felicia, die na haar overkomst uit de donatistische kerk in verwarring is 
gebracht door de onheilige levenswandel van christenen binnen de katholieke kerk. 
Op pastorale wijze wordt zij aangespoord om als koren te volharden in het tolerare 
op de dorsvloer van de kerk, ondanks de ergerlijke zonden van het kaf. Deze pastorale 
toon klinkt, begrijpelijkerwijs, veel meer door in de homiletische werken. Herhaal-
delijk geeft de prediker aandacht aan gemeenteleden die verlangen naar een heilige 
leefwijze, en het moeilijk hebben vanwege de vermenging met het kaf. Ook toont 
hij begrip voor hen die geestelijk gezien een positieve ontwikkeling doormaken, en 
zich in dit proces eenzaam voelen vanwege de lauwheid en onheiligheid die zij in de 
kerk ervaren. Met behulp van de area leert hij de gemeente dat de permixtio van de 
kerk ook lijden aan het kaf in de kerk met zich meebrengt. Daarbij spoort hij haar 
aan om trouw te blijven op de dorsvloer van de kerk, niet als kaf maar als koren.

Ondanks de talloze waarschuwingen voor de gevaarlijke invloed van slechte chris-
tenen wordt incidenteel ook een bepaald nut benoemd van dergelijk kaf in de kerk. 
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Volgens Augustinus kan het verkeerde voorbeeld van een zondige levenswandel 
door God worden gebruikt om het koren van de uitverkorenen te trainen in de strijd 
van het geloof (cat. rud.). In s. 4 gaat het over de gelegenheid die het kaf aan het 
koren biedt om metterdaad het tolerare van het kaf in de praktijk te brengen, en 
zo de toekomstige kroon te verwerven. Gezien het feit dat Augustinus slechts spo-
radisch, en bovendien nogal verschillend spreekt over het nut van het kaf, gaat het 
hier meer om losse gelegenheidsopmerkingen dan om een constant patroon in zijn  
denken.

Bij de analyse van onder andere cons. eu. en f. et op., en nog meer van de homileti-
sche teksten, is al gesignaleerd dat de aansporing tot tolerare in plaats van separare 
bij Augustinus geen onbegrensde verdraagzaamheid betekent, onder andere vanwege 
de kerkelijke tucht. De meest beslissende begrenzing van de tolerantia is echter de 
tijdelijkheid ervan. Consequent wordt de permixtio en de bijbehorende verdraagzaam-
heid ten opzichte van het kaf geplaatst in het licht van het eschatologische wannen.

4.6 Conclusies hoofdstuk 4

Allereerst kan het volgende worden opgemerkt over de vergelijking van de niet-ho-
miletische met de homiletische werken. In de context van de manichese polemiek 
functioneert de dorsvloer alleen in de niet-homiletische teksten. In de context van 
de donatistische polemiek verschijnt de metafoor zowel in de homiletische als de 
niet-homiletische werken. Maar in zijn preken bespaart de prediker zijn gehoor 
doorgaans allerlei details die hij uitvoerig weergeeft in de polemische geschriften. 
In de context van de eigen kerk verschijnt de beeldspraak van de dorsvloer juist veel 
vaker in de preken dan in de overige geschriften. Daarbij functioneert deze vooral 
in het kader van de ambtelijke verantwoordelijkheid die de prediker voelt voor de 
gemeente, en veel minder in het kader van polemieken met het front van ketters 
en scheurmakers. Ondanks deze contextuele verschillen zijn er geen inhoudelijke 
verschillen geconstateerd tussen de homiletische en de niet-homiletische teksten.

Inhoudelijk gezien is de dorsvloer een heilshistorische metafoor, meestal voor 
het verschil tussen de periode voor en na het laatste oordeel. Daarbij functioneert 
deze vaak als metafoor voor de tijdelijke permixtio van de kerk. In de secundaire 
literatuur wordt de thematiek van de gemengde gestalte van de kerk als vanzelfspre-
kend gerelateerd aan de donatistische polemiek. Maar wanneer men rekening houdt 
met de verschillende contexten waarin de dorsvloer verschijnt, wordt duidelijk dat 
deze beeldspraak al betekenis krijgt in de manichese polemiek. De manicheeërs 
beschouwen zichzelf als de ware christenen. Zij veroordelen de onheiligheid van 
de kerk, en presenteren zichzelf als het betere alternatief. In weerwoord tegen deze 
manichese kritiek betoogt Augustinus dat de kerk in haar huidige gestalte is zoals 
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een dorsvloer waar koren en kaf vooralsnog onderling zijn vermengd. Hiermee dis-
tantieert hij zich van de manichese voorstelling van een zuivere kerk te midden van 
een onheilige wereld. Daarbij stelt hij niet alleen het ecclesiologische heiligheidsi-
deaal van de manicheeërs onder kritiek, maar ook de zijns inziens teleurstellende 
praktijk bij de manicheeërs. Veelzeggend is dat hij aanvankelijk (in mor., 387-389 
AD) nog probeert aan te tonen dat de leefwijze (mores) van de katholieke kerk die 
van de manicheeërs overtreft.

Korte tijd daarna laat Augustinus zich voor het eerst uit over het donatisme (in uera 
rel., 390 AD). Evenals de manicheeërs laten de donatisten zich voorstaan op hun hei-
ligheid als gemeenschap van ware christenen, in onderscheid van de katholieke kerk. 
Maar in de donatistische polemiek doet de kerkvader van meet af aan geen moeite 
om te demonstreren dat de katholieken heiliger zouden leven dan de donatisten. 
Impliciet erkent hij hiermee dat de donatisten het doorgaans nauwer nemen met de 
levensheiliging dan de katholieken. Illustratief is de begripvolle wijze waarop hij in 
een van zijn latere brieven (ep. 208, na 411 AD) reageert op Felicia die is overgegaan 
vanuit de donatistische naar de katholieke kerk. Zij is in verwarring gebracht door 
de zondige leefwijze van christenen, zelfs ambtsdragers binnen de katholieke kerk. 
Dergelijke onheiligheid had zij niet verwacht, en blijkbaar was zij bij de donatisten 
beter gewend. In dit verband betwist Augustinus niet dat er bij de donatisten sprake 
kan zijn van een prijzenswaardige levenswandel (laudabilis conuersatio). In plaats 
daarvan concentreert hij zich in de donatistische polemiek op het ecclesiologische 
principe dat de kerk in haar zichtbare gestalte vooralsnog een gemengd lichaam 
(corpus permixtum) is. Daarbij maakt hij gebruik van de dorsvloer, allereerst in de 
verdediging tegen de donatistische kritiek op de onheiligheid van de kerk, en ver-
volgens ook in de aanval op de donatistische heiligheidspretenties.

In de verdediging tegen de donatisten brengt de area drie verschillende fronten 
in beeld: de kwestie van de vervolging (persecutio), het verraad (traditio) en de 
persoonlijke integriteit van Augustinus. 

Inzake de persecutio legt de chronologische analyse van de teksten een ontwikke-
ling bloot van afwijzing, via innerlijke ambivalentie naar weloverwogen rechtvaar-
diging van het overheidsoptreden tegen de donatisten. Concreet betekent dit dat hij 
de rechtstreeks betrokkenen bij de persecutio aanvankelijk vereenzelvigt met het 
kaf. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee hij dat doet, verdwijnt al in ps. c. Don. 
(393-394 AD). In het eerste boek van c. litt. Pet. (400-404 AD, inzake boek 1 400 
AD) verdedigt hij een gematigde vorm van overheidsmaatregelen tegen de donatisten, 
maar schrijft hij de excessen nog op het conto van het kaf. Aan de vooravond van de 
Carthaagse rechtszittingen (vanaf ep. 105, 409 AD) is zijn eerdere gereserveerdheid 
verdwenen. Onomwonden stelt hij dat de donatisten geen recht van spreken hebben 
met hun beschuldigingen van persecutio. In zijn verdediging worden dwangmaatre-
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gelen om de donatisten terug te brengen in de katholieke kerk niet langer beschouwd 
als kenmerkend voor het kaf.

De donatistische aanklachten die zijn gerelateerd aan de traditio zijn vooral histo-
risch van aard. Deze historische kwestie is minder emotioneel beladen dan de actuele 
kwestie van de persecutio. Toch staat of valt het bestaansrecht van de donatistische 
afscheiding hiermee, theologisch gezien. Aanvankelijk (ps. c. Don., 393-394 AD) 
volstaat Augustinus met de verdediging dat de oude beschuldigingen tegen Cae-
cilianus niet zijn bewezen. Bovendien is de zaak indertijd juridisch beslist in het 
voordeel van de katholieke kerk: causa finita est. Wanneer duidelijk wordt dat de 
donatisten hiermee allerminst genoegen nemen, verdiept Augustinus zich verder in 
deze zaak. Door middel van allerlei historische details probeert hij het eigen gelijk 
te bevestigen. Toch zoekt hij zijn kracht vooral in het ecclesiologische principe dat 
de kerk in haar huidige gestalte nog een corpus permixtum is. Daarbij gebruikt hij de 
metafoor van de dorsvloer om het niveau van de historische feiten en de wederzijdse 
beschuldigingen te overstijgen. Door middel van deze metafoor schept hij in zijn 
argumentatie ruimte voor de erkenning dat de donatistische aanklachten hout zouden 
kunnen snijden. In dit verband gaat het hem vooral om het ecclesiologische principe 
dat de aanwezigheid van kaf geen reden is om de dorsvloer van de kerk te verlaten. 
Kortom, de beschuldigingen van verraad vormen geen legitieme rechtvaardiging 
voor de donatistische afscheiding. 

Inzake het derde front van de persoonlijke aanklachten tegen Augustinus func-
tioneert de dorsvloer op soortgelijke wijze om het niveau van een discussie over 
de feitelijke beschuldigingen te overstijgen. De kerkvader gaat wel gedetailleerd 
in op pogingen van Petilianus en Cresconius om zijn integriteit als bisschop van 
de katholieke kerk te ondermijnen. Toch spitst hij de zaak niet toe op een bewijs-
voering voor zijn persoonlijke onschuld, maar op het theologische principe van de 
tijdelijke permixtio van de kerk. De beschuldigingen kunnen hooguit aantonen dat 
hij als persoon geen koren maar kaf in de kerk zou zijn. Zelfs in dat geval maakt 
de dorsvloer duidelijk dat de aanklachten de donatisten niet het recht geven om te 
volharden in hun afscheiding.

Augustinus gebruikt de metafoor van de dorsvloer niet alleen om de donatistische 
verwijten te pareren, maar ook om over te gaan tot de tegenaanval. In dit verband 
komen de kwesties van persecutio en traditio terug. Daarbij is het de bedoeling van 
de kerkvader dat de aanklachten tegen de katholieke kerk als een boemerang terug-
keren naar de donatisten. Inzake de persecutio klinkt van meet af aan het verwijt 
dat de donatisten boter op hun hoofd hebben, gezien het gewelddadige optreden van 
de donatistische circumcelliones. In recente secundaire literatuur wordt de katho-
lieke kritiek op de circumcelliones vooral geïnterpreteerd als politieke retoriek om 
de overheid te motiveren met hardere hand op te treden tegen de donatisten. Maar 
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daarbij gaat men voorbij aan de betekenis die de dorsvloer bij Augustinus krijgt. Juist 
deze metafoor laat zien dat het hem primair gaat om de ecclesiologische discussie, 
namelijk om de heiligheidsclaims waarmee de donatisten hun afscheiding theologisch 
rechtvaardigen te ondermijnen. Dat wordt nog duidelijker wanneer de kwestie van 
de traditio wordt ingezet in de tegenaanval. Inzake de persecutio voelt de kerkvader 
zich aanvankelijk nog bezwaard vanwege de rol die de katholieken hebben gespeeld, 
maar inzake de traditio speelt hij de bal meteen terug naar de tegenpartij. Onder 
verwijzing naar juridisch bewijsmateriaal stelt hij dat een deel van de schismatieke 
bisschoppen die Caecilianus hebben veroordeeld vanwege traditio zelf te boek staat 
als traditor. Bijzondere aandacht krijgt het bewijsmateriaal tegen Silvanus, een van 
de donatistische voorgangers van bisschop Petilianus. Daarbij is de argumentatie 
erop gericht dat de donatisten, die zich hebben afgescheiden vanwege de vermeende 
traditio van Caecilianus, moeten erkennen dat het kaf van de traditores in hun eigen 
gelederen aanwijsbaar is. Deze erkenning zou immers impliceren dat de historische 
kwestie van de traditio ook volgens de donatistische principes geen theologische 
rechtvaardiging voor afscheiding van de ecclesia catholica meer kan zijn.

Wanneer Augustinus wil bewijzen dat de donatisten hun ecclesiologische heilig-
heidsclaims niet kunnen volhouden, confronteert hij hen herhaaldelijk met de zaak 
van Maximianus (causa Maximiani/maximianensium). Voor de donatisten is het 
een onverkwikkelijke kwestie. Het betreft een afscheiding in hun eigen gelederen, 
een reden waarom Augustinus hierin een rechtvaardige vergelding van God ziet. De 
kerkvader gebruikt deze kwestie onder andere om de verwijten inzake de persecutio 
te pareren. Volgens hem hangen de donatisten wel de martelaar uit vanwege de vij-
andige houding van de katholieke kerk. Maar in de kwestie van Maximianus hebben 
zijzelf de overheid ingeschakeld om hardhandig op te treden tegen de maximianisten. 
Zij hebben gebruikgemaakt van alle mogelijke juridische, en zelfs militaire middelen 
om hun eigen schismatici te dwingen tot terugkeer. Kortom, met het verwijt van 
persecutio verwijt de pot de ketel dat zij zwart ziet. De causa maximianensium is 
voor Augustinus allermeest relevant om te demonstreren dat de handelswijze van de 
donatisten ten opzichte van de maximianisten in strijd is met hun eigen ecclesiologi-
sche principes. Volgens deze principes was het donatistische schisma noodzakelijk, 
omdat de zonden van het kaf (in casu met name het vermeende verraad van Caeci-
lianus) het koren zouden verontreinigen. Maar volgens Augustinus hebben zij in hun 
ruimhartigheid ten opzichte van de door henzelf geëxcommuniceerde maximianisten 
onbedoeld erkend dat de kerk een corpus permixtum is, en dat de zonden van het kaf 
het koren niet verontreinigen. Zij hebben dus feitelijk de belangrijkste theologische 
rechtvaardiging van hun schisma opgegeven. Al betekent de causa maximianensium 
inhoudelijk weinig nieuws voor het ecclesiologische debat, in de praktijk groeit zij uit 
tot de historische kroongetuige van Augustinus tegen de donatistische afscheiding.
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Een belangrijk onderdeel van hoofdstuk 4 is de paragraaf over de dorsvloer als 
de Bijbelse kroongetuige in het donatistische debat. In het inleidende hoofdstuk 1 
is al geconstateerd dat de dorsvloer tot nog toe relatief weinig de aandacht heeft 
getrokken in studies over de permixtio van de kerk. Maar Augustinus spreekt al in 
mor. (387-389 AD) een zekere voorkeur uit voor de gelijkenis van de area (Matth. 
3,12/Luk. 3,17) boven die van de ager (Matth. 13,24-30 en 36-43). In de donatistische 
polemiek heeft de dorsvloer bovendien het primaat boven alle andere metaforen voor 
de gemengde gestalte van de kerk. Dit valt vooral op omdat Optatus van Mileve, 
Augustinus’ voorganger in de donatistische polemiek, in zijn polemische werken 
alleen gebruikmaakt van de gelijkenis van de akker. Maar Augustinus kan hiermee 
minder goed uit de voeten, vooral omdat de beeldtaal van het onkruid tussen de tarwe 
ook betrokken kan worden op een zuivere kerk midden in een onheilige wereld. Ver-
moedelijk is hij al bekend met deze interpretatie van de akker vanuit zijn manichese 
jaren, zeker is dat deze later terugkomt in de donatistische polemiek. Toch schakelt 
hij na verloop van tijd (vanaf ep. 43, 396 AD) ook de akker in als gelijkenis voor 
de tijdelijke permixtio van de kerk. Bij nader inzien kiest hij in dit opzicht dus voor 
het spoor van zijn katholieke voorgangers in Noord-Afrika, met name Cyprianus 
en Optatus. Behalve de dorsvloer en de akker verschijnen ook andere gelijkenissen 
voor de permixtio, zoals het visnet met goede en slechte vis, het huis met goede en 
slechte vaten, en de kudde met schapen en bokken. Maar de dorsvloer blijft op de 
voorgrond in beeld, en krijgt na verloop van tijd weer de hoofdrol. Dat wordt vooral 
duidelijk tijdens de collatio Carthaginensis (juni 411 AD). Hieraan is tot nog toe 
geen aandacht besteed in het onderzoek van deze Carthaagse rechtszittingen. Toch 
gaat het om een ontwikkeling die van belang is voor het inhoudelijke debat met de 
donatisten. In de loop van het theologische twistgesprek over de kerk blijkt namelijk 
dat de donatisten het meest in verlegenheid worden gebracht met de area als Bijbels 
bewijs voor de tijdelijke permixtio van de kerk. Wanneer Augustinus naderhand 
terugblikt op de gang van zaken, concludeert hij zelfs dat de donatisten schaakmat 
zijn gezet met de dorsvloer als het belangrijkste Schriftargument tegen afscheiding. 
Kortom, vanuit het perspectief van de kerkvader groeit de dorsvloer uit tot de on-
betwiste Bijbelse kroongetuige in het inhoudelijke ecclesiologische debat met de 
afgescheiden donatisten.

In de pelagiaanse polemiek blijkt de dorsvloer nauwelijks een rol te spelen als 
metafoor voor de gemengde gestalte van de kerk. Ook hier keert Augustinus zich 
tegen een heiligheidsbeweging, maar anders dan in de donatistische polemiek gaat 
het geding niet over de heiligheid van de kerk als geheel, maar over de heiligheid 
van de afzonderlijke leden. Theoretisch zou de pelagiaanse visie misschien bestreden 
kunnen worden met de dorsvloer en/of het bijbehorende koren en kaf als beelden voor 
de gemengde gestalte van de individuele gelovige. Juist in de pelagiaanse polemiek 
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spreekt Augustinus immers over een blijvende inwendige zondigheid (concupiscentia, 
lex peccati) waartegen een gelovige levenslang heeft te strijden. Maar in dit verband 
laat hij de beeldtaal van de dorsvloer liggen, en maakt hij in zijn argumentatie gebruik 
van andere Schriftbewijzen, zoals 1 Joh. 1,8 en Matth. 6,12. Een uitzondering vormen 
enkele teksten waarin het kaf functioneert als aanduiding van de erfzonde (peccatum 
originale) voor zover het gaat om het aspect van de schuld (reatus). Gelovige ouders 
die zijn gedoopt, zijn volgens Augustinus gereinigd van het kaf van deze erfschuld: 
hun zonden zijn vergeven. Maar hun kinderen worden geboren met hetzelfde kaf. 
Daarom moeten zij, evenals hun ouders, van dit kaf gereinigd worden. Bedoeld is 
hier de reiniging van de zonden ofwel de vergeving van de zonden in de doop. Met 
de reiniging van dit kaf van de erfschuld wil Augustinus overigens niet zeggen dat de 
gedoopte kinderen zonder zonde zouden zijn. De geërfde zondigheid (concupiscen-
tia, lex peccati) is immers een blijvende realiteit waartegen de gelovigen levenslang 
moeten strijden. Toch wordt deze permanente permixtio van de gelovige tijdens zijn 
aardse leven door Augustinus niet vertaald in de begrippentaal van de dorsvloer.

In de context van de eigen kerk krijgt de dorsvloer weer een belangrijke plaats als 
metafoor voor de tijdelijke permixtio. In de niet-homiletische, en nog veel meer in 
de homiletische werken communiceert Augustinus door middel van deze metafoor 
dat er in de tegenwoordige tijd nog geen sprake is van een zuivere kerk op aarde. 
Op deze wijze wil hij als pastor en prediker zijn eigen mensen toerusten tegen de 
zuigkracht van heiligheidsbewegingen buiten de kerk, zoals van de manicheeërs 
en vooral de donatisten. In dit verband functioneert de dorsvloer als aansporing 
om trouw te blijven binnen de eigen kerk, om het kaf op de dorsvloer te verdragen, 
en om zich niet af te scheiden vanwege de onheiligheid van slechte christenen, 
ofwel als aansporing tot tolerare in plaats van separare. Meer dan in de andere 
contexten komt in de context van de eigen kerk uit de verf dat de permixtio ook 
een confronterend en onderscheidend element heeft. De aanwezigheid van kaf in de 
kerk impliceert dat niet alle leden van de kerk als vanzelfsprekend behoren bij het 
koren. Vooral in de preken is de klacht over het vele kaf in de kerk een constante. 
In dit verband laat de kerkvader merken dat hij het vele kaf ervaart als een last die 
zwaar op hem drukt in zijn ambtelijke verantwoordelijkheid. Desondanks spreekt 
hij herhaaldelijk zijn vertrouwen uit dat God garant staat voor een goed uiteindelijk 
resultaat. Ondertussen betekent de aanwezigheid van veel slechte christenen (het 
vele kaf) een potentieel gevaar voor de andere gemeenteleden. In de donatistische 
polemiek heeft de kerkvader de neiging om dit potentiële gevaar te bagatelliseren. 
Waar de donatisten de katholieken confronteren met de besmettelijke werking van 
de vermeende zondigheid van met name Caecilianus, betoogt Augustinus consequent 
dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen schuld, en dat niemand wordt veront-
reinigd door andermans zonden. In dit verband gaat het hem om de toerekening van 
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de schuld. Maar als pastor en prediker voor eigen parochie toont hij zich bewust van 
een andere bedreiging van het kaf voor het koren, namelijk de besmettelijke werking 
van een zondige levenswandel. De kerkvader ziet het als zijn verantwoordelijkheid 
om hiervoor te waarschuwen in zijn werken, en vooral in de preken. Hieruit blijkt 
dat zijn verzet tegen het heiligheidsrigorisme van de afgescheiden christenen niet 
ten koste gaat van, maar juist samengaat met het verlangen naar heiligheid in de 
christelijke gemeente.

Ten slotte, hoe belangrijk de dorsvloer voor Augustinus ook is als metafoor voor de 
kerk als corpus permixtum, hiermee is niet alles gezegd. Inmiddels is geconstateerd 
dat Augustinus met zijn aansporing tot tolerare in plaats van separare geen onbe-
grensde verdraagzaamheid bedoelt. De begrenzing van deze verdraagzaamheid komt 
verder aan de orde in hoofdstuk 5. Ondertussen is de meest beslissende begrenzing 
van deze tolerantia in hoofdstuk 4 al in beeld gebracht. De kerkvader plaatst de 
permixtio van de kerk, en daarmee de verdraagzaamheid ten opzichte van het kaf, 
uiterst consequent in het licht van het eschatologische oordeel waarin koren en kaf 
definitief worden gescheiden.

Koren en kaf boek.indb   295 13-01-20   09:13



296

Hoofdstuk 5 – De area als metafoor 
voor het ‘reeds’ van het laatste oordeel

5.1 De area als metafoor voor het onderscheid binnen en buiten de 
kerk

5.1.1 Algemeen
Het grote accent dat Augustinus legt op de vermenging van koren en kaf op de 
dorsvloer kan de indruk wekken dat hij weinig waarde hecht aan het onderscheid 
tussen beide. In hoofdstuk 1 is al gesignaleerd dat de aandacht in de secundaire 
literatuur eenzijdig is gericht op het aspect van de permixtio. Maar bij Augustinus 
functioneert de dorsvloer ook om duidelijk te maken dat de toekomstige scheiding 
zich reeds aftekent in het tegenwoordige verschil tussen koren en kaf. Daarom is 
dit vijfde hoofdstuk gewijd aan de area als metafoor voor het ‘reeds’ van het laatste 
oordeel. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de focus scherpgesteld op de wijze 
waarop de dorsvloer onderscheid aanbrengt tussen hen die zich binnen of buiten de 
kerk bevinden (intus-foris).1 Belangrijk is daarbij de vraag hoe Augustinus omgaat 
met het ecclesiologische principe van Noord-Afrikaanse kerkvaders zoals Cyprianus 
dat er geen heil is buiten de kerk (salus extra ecclesiam non est). In dit verband gaat 
het vooral om de afgrenzing van de katholieke kerk in de context van de manichese 
en de donatistische polemiek en in de context van de eigen kerk.2 Eventuele afgren-
zingen richting de Joden en de heidenen komen, voor zover relevant, aan de orde in 
de paragraaf over de context van de eigen kerk. In het tweede deel van hoofdstuk 
5 wordt besproken hoe het verschil tussen koren en kaf binnen de begrenzing van 

1.  Zie inzake het genoemde onderscheid o.a. N. Fischer, ‘Foris-intus’ in: AL 3 (2004-2010), p. 37-45. 
Overigens geeft Fischer vooral aandacht aan foris-intus als een persoonlijk proces van inkeer tot 
zichzelf en tot God, en gaat hij nauwelijks in op de grenzen van de kerk. Wel merkt hij terloops op 
dat Augustinus wat dit betreft kan instemmen met het Cyprianus’ uitspraak: salus extra ecclesiam 
non est, zie Fischer, p. 42-43. Zie ook E. Lamirande, ‘Ecclesia’ in: AL 2 (1996-2002), p. 687-720, 
met name p. 715-716. Ook Lamirande schrijft dat Augustinus de genoemde woorden van Cyprianus 
zonder voorbehoud overneemt.

2.  Omdat er geen teksten zijn waarin de area functioneert om het onderscheid intus-foris te maken in 
de context van de pelagiaanse strijd, wordt hieraan geen verdere aandacht besteed in dit hoofdstuk. 
Het hoeft overigens geen verwondering te wekken dat de area in de pelagiaanse polemiek niet 
functioneert inzake het genoemde onderscheid. Anders dan de manicheeërs en de donatisten bevin-
den de pelagianen zich immers aanvankelijk binnen en niet buiten de ecclesia catholica. Zie ook 
hoofdstuk 4 (context pelagiaanse polemiek).
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de dorsvloer in kaart wordt gebracht en hoe de kerkvader hiermee omgaat in de  
praktijk.

5.1.2 De area als metafoor voor het onderscheid binnen en buiten de kerk in de 
context van de manichese polemiek

5.1.2 1 Niet-homiletische en homiletische werken3

In hoofdstuk 4 is al opgemerkt dat de manicheeërs zich presenteren als christenen 
die zuiverder en heiliger zijn dan de katholieke christenen. Toch trekt Augustinus 
in de manichese polemiek een radicale scheidslijn tussen de katholieke kerk en het 
manicheïsme. Verwonderlijk is dat niet, gezien zijn eigen levensgeschiedenis die deels 
is gestempeld door zijn overgang naar en zijn terugkomst uit het manicheïsme. In 
AL spreekt Drecoll het vermoeden uit dat Augustinus zijn tijdelijke aansluiting bij 
de manicheeërs aanvankelijk heeft beleefd als een keuze voor een betere vorm van 
christendom.4 Maar achteraf spreekt hij over strikken van de duivel (laquei diaboli) 
en noemt hij het manicheïsme een ketterij (haeresis).5 Met retorische vaardigheid 
karakteriseert hij zijn manichese verleden zelfs als godslasterlijke dwaling (blasphe-
mia erroris mei).6 Dit scherpe contrast tussen de katholieke kerk en het manicheïsme 
wordt al zichtbaar in de titel van het vroegste geschrift waarin de area verschijnt: 
‘Over de leefwijze van de katholieke kerk en de leefwijze van de manicheeërs’ (mor., 
387-389 AD). Volgens Augustinus verleiden de manicheeërs argeloze mensen met 
hun lokmiddelen (illecebrae).7 Als vanzelfsprekend schrijft hij dat het koren van de 
ware christenen (ueri christiani) op de dorsvloer van de katholieke kerk gezocht 
moet worden, en niet daarbuiten.8 

3.  Omdat er geen preken zijn waarin de area functioneert in het kader van de manichese polemiek, 
worden hier alleen passages in niet-homiletische werken besproken.

4.  Zie V.H. Drecoll, ‘Manichaei’ in: AL 3 (2004-2010), p. 1132-1159, met name p. 1140.
5.  Cf. o.a. conf. 3,10-21; 5,24-25; 6,1. Zie ook bijvoorbeeld J. van Oort, ‘Mani(chaeus)’ in: AL 3 

(2004-2010), p. 1121-1132, met name p. 1130-1131.
6.  Cf. o.a. conf. 3,19; zie ook bijvoorbeeld c. Faust. 5,8.
7.  Cf. mor. 1,2. In zijn herzieningen op mor. maakt hij expliciet onderscheid tussen enerzijds de ueri 

christiani en anderzijds de manicheeërs; volgens hem verheffen de manicheeërs zich boven de ware 
christenen, maar zijn zij in werkelijkheid niet met hen te vergelijken, cf. retr. 1,7,1 Iam baptizatus 
autem cum Romae essem, nec tacitus ferre possem manicheorum iactantiam de falsa et fallaci con-
tinentia uel abstinentia, qua se ad imperitos decipiendos ueris christianis, quibus conparandi non 
sunt, insuper praeferunt, scripsi duos libros, unum de moribus ecclesiae catholicae et alterum de 
moribus manicheorum. Overigens erkent Augustinus hiermee impliciet dat de manicheeërs zichzelf 
zien als een betere vorm van christendom. 

8.  Cf. mor. 1,76-77; in mor. 1,77 Uos interea quid saeuitis, quid excaecamini studio partium? quid 
tanti erroris longa defensione implicamini? fruges in agro, frumenta in area quaerite; apparebunt 
facile seseque offerent ipsa quaerentibus. quid nimis in purgamenta oculum intenditis? Hier ligt de
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Op soortgelijke wijze als in mor. schrijft Augustinus in c. Faust. (400-404 AD) 
dat het koren van de echte christenen niet bij de manicheeërs gevonden kan worden. 
Wanneer een manicheeër alleen maar doet alsof hij oprecht is, dan is hij volgens 
Augustinus een bedrieger. En als hij wel oprecht is in zijn geloof, dan is dat geloof 
tevergeefs omdat hij zich laat misleiden.9

Ook in c. Sec. (400-404 AD) functioneert de dorsvloer om onderscheid te maken 
tussen het manicheïsme en de katholieke kerk. Secundinus spoort Augustinus aan 
om terug te keren naar de manicheeërs. Daarbij suggereert hij dat de manicheeërs 
behoren bij de weinigen (pauci) die de smalle weg naar het leven volgen, en dat Au-
gustinus als bisschop van de wereldwijde kerk behoort bij de talrijke wandelaars op de 
brede weg naar het verderf.10 Op zijn beurt waarschuwt Augustinus hem dat hij zich 
niet moet laten misleiden door het kleine getal van de manicheeërs. Als manicheeër 
behoort Secundinus volgens hem niet bij de pauci van de smalle weg, maar bij de 
pauci van de slechtste soort op de brede weg.11 De pauci van de smalle weg worden 
immers bijeengebracht op de dorsvloer van de katholieke kerk: ‘Daarbij behoort u 
zich te voegen als u oprecht gelovig wilt zijn. Maar als u op leugens vertrouwt, zult 
u, zoals geschreven staat, de winden voeden, dat wil zeggen dat u voedsel zult zijn 
voor de onreine geesten.’12 Voor het heil van manicheeërs zoals Secundinus is het 

focus op het onderscheid tussen koren en kaf op de dorsvloer, maar deze passage functioneert in 
een groter verband waarin wordt betoogd dat het heil alleen is te vinden binnen de dorsvloer van de 
kerk, en dus niet daarbuiten in een gevaarlijke dwaling (error) zoals het manicheïsme, cf. o.a. mor. 
1,74-77. Ter illustratie het onderscheid dat Augustinus in mor. 1,74 schetst tussen het manicheïsme 
en de ecclesia catholica: Iam uidebitis quid inter ostentationem et sinceritatem, inter uiam rectam 
et errorem, inter fidem atque fallaciam, inter robur et tumorem, inter beatitatem et miseriam, inter 
unitatem et conscissionem, postremo quid inter superstitionis sirenas et portum religionis intersit.

 9.  Cf. c. Faust. 5,11 Sed uestrum oculum maleuolus error in solam paleam nostrae segetis ducit; nam 
et triticum ibi cito uideretis, si et esse uelletis. in uobis autem et qui manichaei ficti sunt, mali sunt; 
et qui ficti non sunt, uani sunt. ubi enim fides ipsa ficta est, et qui ea simulate utitur, fallit et qui 
eam ueram existimat, fallitur. 

10.  Hiermee refereert Secundinus aan de beeldspraak van de smalle en de brede weg, zoals deze te 
vinden is in Matth. 7,13-14, cf. c. Sec. 26.

11.  Cf. c. Sec. 26. Eerder heeft Augustinus geschreven dat de manicheeërs indruk maken met hun 
ascetische leefwijze, cf. o.a. mor. 1,2 (zie boven). Wanneer hij hen hier schaart onder de slechtste 
soort, dan bedoelt hij dus niet dat hun leefwijze onheilig zou zijn, maar juist dat zij vanwege hun 
hoge heiligheidsnorm een gevaarlijke verleiding vormen voor oprechte christenen. Al in het begin 
van zijn reactie op Secundinus heeft hij het manicheïsme aangeduid als een van de haereses waar-
tegen Paulus heeft gewaarschuwd. Ook heeft hij de ‘Perzische mythe’ goddeloos, zeer leugen-
achtig en misleidend (sacrilega et non solum falsissima, sed etiam fallacissima fabella Persica) 
genoemd, cf. c. Sec. 1-2. Naderhand schrijft hij in retr. 2,10 dat hij zijn antwoord aan Secundinus 
rekent onder het beste wat hij tegen die pest (aduersus illam pestem) heeft kunnen schrijven.

12.  C. Sec. 26 Sanctorum autem paucitas, quorum angusta uia est, in conparatione ponitur multitu-
dinis peccatorum: quae quidem paucitas in multo maiore numero palearum latet; sed in ipsa area 
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dus noodzakelijk dat zij zich voegen bij de ecclesia catholica, volgens de kerkvader. 
Het alternatief dat aan Secundinus wordt gepresenteerd, is manicheeër blijven en 
vertrouwen op (manichese) leugens. In dat geval zal hij de winden voeden, dat wil 
zeggen meegevoerd worden door de wind. Bedoeld is dat hij dan kaf zal blijven 
en geen koren. Op een dorsvloer waait immers alleen het kaf, maar niet het koren 
weg. Als aanscherping klinkt de toevoeging dat dit kaf ten prooi zal vallen aan de 
onreine geesten, ofwel de demonen.13 Blijven bij de manicheeërs betekent volgens 
Augustinus dus voorsorteren op de toekomstige ondergang.

5.1.2.2 Deelconclusies
In debat met de manicheeërs functioneert de dorsvloer om onderscheid te maken 
tussen de ecclesia catholica en de manichese haeresis. In hoofdstuk 4 is al aange-
toond dat Augustinus ketters zoals de manicheeërs aanvankelijk bewust aanduidt 
als onkruid (zizania) en niet als kaf (palea). In de periode tot ongeveer 396 AD 
reserveert hij de metafoor van de dorsvloer (koren en kaf) immers bij voorkeur voor 
de vermenging van koren en kaf binnen de kerk, en de akker (tarwe en onkruid) 
voor het verschil tussen de katholieke kerk en de ketters buiten de kerk. Naderhand 
(vanaf ongeveer 396 AD) neigt hij ertoe de dorsvloer en de akker te gebruiken als 
equivalente metaforen. Dat verklaart waarom hij in c. Sec. (400-404 AD) niet alleen 
de slechte christenen binnen de kerk, maar ook de manicheeërs buiten de kerk kan 
aanduiden als kaf. In dit weerwoord aan Secundinus wordt de manichese geloofs-
gemeenschap namelijk voorgesteld als de plaats waar uitsluitend kaf ronddwarrelt 
als voedsel voor de demonen. In contrast hiermee staat de katholieke kerk waar het 
koren van de ware gelovigen wordt bijeengebracht. In dit radicale onderscheid tekent 
zich de toekomstige scheiding van koren en kaf al af, zij het in voorlopigheid. 

catholicae ecclesiae est nunc congreganda et trituranda, in fine autem uentilanda atque purganda. 
ad quam te oportet conferas, si fideliter fidelis esse desideras, ne fidendo falsis, sicut scriptum est, 
uentos pascas, id est, inmundis spiritibus esca fias. 

13.  Vermoedelijk is er een verband tussen de uitdrukking ‘voedsel voor de onreine geesten’ en de 
gelijkenis van de zaaier (Matth. 13,4.19). In Matth. 13 worden de vogels die het graan wegpikken 
gerelateerd aan de duivel, cf. ook Io. eu. tr. 10 en en. Ps. 90,2. In Io. eu. tr. 10,9 staan de aues caeli 
voor de aeriae potestates (Ef. 6,12) als geestelijke kwade machten die azen op het koren van de 
dorsvloer. In en. Ps. 90,2,2 worden de vogels aangeduid als diabolos et angeli eius. Het is daarom 
voorstelbaar dat Augustinus bij de onreine geesten die iets opeten denkt aan de beeldspraak van 
deze gelijkenis. In dat geval is er wel een opmerkelijk verschil: in Matth. 13 gaat het over graan dat 
wordt weggepikt, maar in c. Sec. 26 over kaf. Dat zou betekenen dat Augustinus de beeldspraak 
heeft gewijzigd van het oppikken van graan in het oppikken van kaf, gemotiveerd door zijn perti-
nente weigering manicheeërs te kwalificeren als koren.
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5.1.3 De area als metafoor voor het onderscheid binnen en buiten de kerk in de 
context van de donatistische polemiek

5.1.3.1 Niet-homiletische werken
De eerste keer dat Augustinus refereert aan de donatisten, is in uera rel. (390 AD), 
dus nog voordat hij als presbyter ambtelijke verantwoordelijkheid krijgt in Hippo 
Regius.14 Al is deze pennenvrucht niet rechtstreeks gelieerd aan de donatistische 
polemiek, hij reageert hierin wel op het donatistische schisma met gebruikmaking 
van de dorsvloer. De donatisten worden als scheurmakers (schismatici) principieel 
onderscheiden van de ketters (haeretici) die buiten de gemeenschap van de ecclesia 
catholica zijn gesloten.15 Over de haeretici wordt opgemerkt dat er met sommigen, 
zoals de manicheeërs, verschil is in de leer (doctrina) en de sacramenten (sacramen-
ta), maar met anderen, zoals de arianen, alleen in de kerkelijke leer. Wat betreft de 
donatisten ligt de zaak genuanceerder (alia quaestio est).16 Bij hen is er geen sprake 
van een fundamenteel verschil in de kerkelijke leer en/of de sacramenten. Als zij 
zichzelf niet hadden afgescheiden van de kerk, dan zouden zij daar zonder proble-
men kunnen blijven, volgens Augustinus. In dit verband schrijft hij dat de dorsvloer 
van Christus hen had kunnen verdragen als kaf wanneer zij niet zo licht zouden zijn 
geweest dat ze met een wind van hoogmoed waren weggewaaid, en zich uit eigen 
beweging hadden afgescheiden.17 Het enige wat hij op de donatisten tegen heeft, is 
dus dat zij zich hebben afgescheiden van de dorsvloer van de katholieke kerk. Het feit 
dat Augustinus hier onderscheid maakt tussen ketters en scheurmakers zou volgens 
bijvoorbeeld Schindler vooral taktische en/of kerkpolitieke redenen hebben, name-

14.  Zie hierover ook hoofdstuk 4.
15.  Zie over het onderscheid tussen haeretici en schismatici o.a. A. Schindler, ‘Die Unterscheidung 

von Schisma und Häresie in Gesetzgebung und Polemik gegen den Donatismus (mit einer Be-
merkung zur Datierung von Augustins Schrift: Contra Epistulam Parmeniani)’ in: E. Dassmann 
und K. Suso Frank (Hrsg.), Pietas. Festschrift für Bernhard Kötting, Münster 1980, p. 228-236; 
G. Wurst, ‘Haeresis, haeretici’ in: AL 3 (2004-2010), p. 290-302; P.J.J. van Geest, ‘Augustine’s 
approach of heresies as eye-opener to his ideas of interaction between religious traditions’ in: M. 
Frederiks (ed.), The Study of World Christianity: Approaches, Methods, Cases, Leiden 2019 (in 
press). Volgens Schindler is het onderscheid niet nieuw, en is het al te vinden bij Irenaeus, nog 
meer bij Optatus in zijn polemiek met de donatisten. Tegelijk wijst hij erop dat het onderscheid 
tussen haeretici en schismatici niet wordt gemaakt in de anti-haeretische wetgeving van keizer 
Constantijn. Ook bij bijvoorbeeld Cyprianus is het genoemde onderscheid niet te vinden. Schind-
ler schrijft bovendien dat de donatisten zelf evenmin onderscheid maken tussen beide categorieën. 
Zie hierover Schindler, p. 229-231.

16.  Cf. uera rel. 8-9.
17.  Cf. uera rel. 9 Posset enim eos area dominica usque ad tempus ultimae uentilationis uelut paleas 

sustinere, nisi uento superbiae nimia leuitate cessissent et sese a nobis ultro separassent.
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lijk om zich in te zetten voor verzoening.18 Op zich is dat goed voorstelbaar voor de 
eerste periode van zijn ambtelijke functioneren in Hippo Regius, maar Augustinus 
maakt dit onderscheid al in uera rel., dus in zijn vroegere jaren waarin hij nog leeft 
in de relatieve teruggetrokkenheid van Thagaste. Het is daarom aannemelijk dat hij 
het onderscheid tussen ketters en scheurmakers ook principieel verdedigbaar vindt. 
Daarmee is niet gezegd dat hij de donatistische afscheiding zou duiden als een on-
betekenend verschil van inzicht. Ondanks overeenstemming in de kerkelijke leer en 
praktijk kwalificieert hij de donatisten consequent als kaf. Tegenover de donatisten 
houdt hij, evenals tegenover de manicheeërs, vol dat het koren van de ware gelovi-
gen alleen te vinden is in de ecclesia catholica. Wat dit betreft is het veelzeggend 
dat Augustinus de katholieke kerk, in onderscheid van de donatistische, aanduidt 
als de dorsvloer van Christus (area dominica). Hiermee impliceert hij dat voor de 
donatisten terugkeer uit hun afscheiding noodzakelijk is om te behoren bij de kerk 
van Christus en te delen in het heil.19

Ook in ep. 23 (392 AD) wordt de katholieke kerk als de dorsvloer van Christus 
scherp afgebakend ten opzichte van zowel haereses als schismata.20 In deze brief 
richt Augustinus, die inmiddels presbyter is geworden naast bisschop Valerius, zich 
tot de donatistische bisschop Maximinus. Zijn toon klinkt respectvol en broederlijk.21 
Toch laat hij al in het begin van zijn schrijven merken dat hij alleen hoop voor hem 
heeft als hij terugkeert uit de afscheiding.22 De brief is geschreven naar aanleiding 
van berichten over een diaken die zich heeft laten overdopen bij de donatisten. De 

18.  Zie Schindler, p. 234.
19.  Cf. o.a. uera rel. 9 Quae cum ita sint, neque in confusione paganorum neque in purgamentis hae-

reticorum neque in languore schismaticorum neque in caecitate Iudaeorum quaerenda religio est, 
sed apud eos solos, qui christiani catholici uel orthodoxi nominantur, id est integritatis custodes et 
recta sectantes. In uera rel. 10 schrijft Augustinus dat de ecclesia catholica aan allen de mogelijk-
heid geeft om te delen in Gods genade, maar wat betreft de afgescheidenen niet zonder terugkeer. 
Overigens brengt Augustinus in uera rel. 11 (evenals in bapt. 1,26) wel enige nuancering aan in 
zijn kerkelijke exclusivisme, in casu de aanwezigheid van koren buiten de ecclesia catholica. 
Omdat deze passage niet noodzakelijkerwijs en/of uitsluitend is verbonden met de context van de 
donatistische polemiek wordt deze besproken in de paragraaf over de context van de eigen kerk, 
zie onder.

20.  Cf. ep. 23,6; hierin o.a. … ab haeresibus aut schismatibus quantum catholica distet ecclesia et 
quantum sit cauenda pernicies uel zizaniorum (sc. haeresum) uel praecisorum (sc. schismatum) de 
uite domini sarmentorum.

21.  Augustinus spreekt Maximinus in het begin van de brief aan als dominus, dilectissimus, hono-
rabilis en als frater, al zegt hij expliciet dat hij hiermee niet bedoelt dat hij diens episcopaat zou 
erkennen, cf. ep. 23,1.

22.  Cf. ep. 23,1 waar Maximinus’ salus onlosmakelijk verbonden wordt met dienst bekering (correc-
tio), in casu zijn terugkeer naar de kerk; hierin o.a. … cum praesertim de tua salute atque correc-
tione, quam diu in hac uita es, desperare non audeam?
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betreffende man functioneert inmiddels als diaken in de donatistische kerk. Augus-
tinus noemt hem vanwege zijn overgang naar de donatisten een ellendige afvallige 
(miserabilem lapsum) en schrijft hij over hem als over een gestorven broeder. Voor 
deze man is er volgens hem dus geen heil buiten de katholieke kerk.23

In ps. c. Don. (393 AD) is er nog sprake van onze dorsvloer (area nostra) in con-
trast met de donatisten. Impliciet wordt hiermee de donatistische kerk nog aangeduid 
als uw dorsvloer (area uestra).24 De metafoor an sich wordt dus nog niet exclusief 
gereserveerd voor de katholieke kerk. Wel worden de donatisten evenals eerder 
aangeduid als louter kaf omdat zij geen vrede willen.25 Overigens maakt Augustinus 
in ps. c. Don. nog bewust onderscheid tussen ketters en scheurmakers. De ketters 
worden aangeduid als onkruid (zizania), maar de donatisten worden aangeduid als 
kaf (palea), evenals de slechte christenen binnen de kerk.26 Op deze wijze brengt 
Augustinus tot uitdrukking dat de donatisten, in onderscheid van de ketters, volgens 
hem thuishoren op de dorsvloer van de kerk.27 Tegelijk noemt hij hen vanwege hun 
afscheiding zeer hoogmoedig, en schrijft hij dat zij voortijdig als kaf zijn weggebla-
zen. De gesignaleerde nuancering betekent dus geen acceptatie van enig heil voor 
de donatisten buiten de wereldwijde kerk.28

Het genoemde onderscheid tussen onkruid en kaf verdwijnt in agon. (396-397 
AD). In dit geschrift worden de donatisten, samen met andere vijanden van de kerk, 
geschaard onder de doornen (spinae) en het onkruid (zizania).29 Op het eerste gezicht 
lijkt dit te betekenen dat Augustinus de donatisten nu al over een kam scheert met 
de ketters. Al zal hij dat later wel doen, in agon. maakt hij nog bewust onderscheid 

23.  Cf. ep. 23,2 en 23,8; in 23,8: … de fraterna et uera morte acerbissimi doloris aculeis excitatus.
24.  Area nostra is een hapax bij Augustinus. Overigens spreekt Augustinus in ps. c. Don. ook op een 

heel andere wijze over twee dorsvloeren, namelijk de (oudtestamentische) dorsvloer van het Jood-
se volk en de (nieuwtestamentische) dorsvloer van de wereldwijde kerk, zie hoofdstuk 3.

25.  Cf. ps. c. Don. 146-147 Habet paleas area nostra: uos hoc solum uultis esse. uos enim non uultis 
pacem.

26.  Cf. ps. c. Don. 186-188 Haec (sc. messis) crescit inter zizania, quia sunt haereses ubique; huius 
(sc. messis) palea sunt iniusti qui non sunt in unitate (sc. donatistae).

27.  Zie over de aanvankelijke voorkeur voor de aanduiding palea boven zizania inzake zowel de mali 
binnen de kerk als de donatisten buiten de kerk (in onderscheid van de haeretici die wel worden 
aangeduid als zizania) ook hoofdstuk 4 (de area als metafoor voor de tijdelijke permixtio van 
de kerk in de manichese polemiek); zie ook qu. Mt. 11,1-5 waar Augustinus schrijft dat hij de 
mali binnen de kerk liever aanduidt als palea dan als zizania omdat palea (in onderscheid van 
het zizania van de haeretici buiten de kerk) dezelfde wortel heeft als frumentum. Wanneer hij de 
afgescheiden donatisten evenals de mali binnen de kerk bij voorkeur aanduidt als kaf, bedoelt hij 
daarmee dus dat zij volgens hem afkomstig zijn uit en thuis horen in de katholieke kerk.

28.  Cf. o.a. ps. c. Don. 213-214 Sed palea quasi aristarum sunt quidam superbi ualde. quos antequam 
uentilentur tempestas rapit de messe. 

29.  Cf. agon. 13.
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tussen de pars Donati en de haeretici.30 Het feit dat hij de donatisten nu niet meer 
alleen kaf maar ook onkruid noemt, betekent dus nog niet dat hij hen voortaan 
rekent onder de ketters. Wel laat hij de eerdere nuancering tussen de beelden van 
onkruid (akker) en kaf (dorsvloer) los. Voortaan zijn kaf en onkruid inwisselbaar 
als aanduidingen voor zowel de naamchristenen binnen de kerk als de donatisten 
buiten de kerk.31 Ondertussen blijft Augustinus onverminderd negatief oordelen over 
de donatistische afscheiding. In bijvoorbeeld ep. 53 (400 AD) vergelijkt hij hen met 
afgehakte takken die bewaard liggen voor het vuur en met kaf dat door de storm 
van een goddeloze afscheiding is weggeblazen.32

In de grote anti-donatistische werken worden de donatisten wel aangeduid als 
zizania (de metafoor van de akker), maar Augustinus houdt een bepaalde voorkeur 
voor palea (de metafoor van de dorsvloer). In bijvoorbeeld c. ep. Parm. (400-404 
AD) gebruikt hij slechts eenmaal zizania voor de pars Donati, maar zevenmaal 
palea.33 Dit valt vooral op omdat zizania inmiddels wel herhaaldelijk als equivalent 
van palea wordt gebruikt voor slechte christenen binnen de kerk. Vermoedelijk vindt 
Augustinus het beeld van weggewaaid kaf geschikter voor zijn retorische argumen-
tatie dan het beeld van onkruid tussen de tarwe. Hij wil immers inzichtelijk maken 
hoe hij oordeelt over de afscheiding van de donatisten. Zij zijn wel afkomstig uit de 
katholieke kerk, maar zij hebben haar verlaten als kaf dat wordt weggeblazen door 
de wind. In dit verband heeft Augustinus een manier gevonden om het kaf van de 
schismatici negatiever te waarderen dan het kaf in de kerk. Herhaaldelijk spreekt 
hij over de donatisten als een bijzonder soort kaf. Hij schrijft bijvoorbeeld: ‘Die 
ellendelingen hebben dat geduld verloren. Door zich te haasten om zich voortijdig 
zogenaamd van het kaf af te scheiden, hebben zijzelf het bewijs geleverd dat zij het 
allerlichtste kaf zijn dat door de wind wordt weggeblazen van de dorsvloer.’34 De do-

30.  Cf. agon. 13 en 31. Enkele jaren later zal hij de donatisten wel scharen onder de haeretici, zie 
onder bij de bespreking van c. litt. Pet.

31.  De gesignaleerde verandering hangt samen met het gegeven dat Augustinus vanaf ep. 43 (496 
AD) en agon. (396-397 AD) de area (waarmee de mali worden aangeduid als palea) en de ager 
(waarmee de mali worden aangeduid als zizania) gaat gebruiken als equivalente metaforen voor de 
permixtio van de kerk, zie hiervoor hoofdstuk 4 (de area als de Bijbelse kroongetuige).

32.  Cf. ep. 53,1 en 53,5. In ep. 53,1 Unde illos parum est quod praecisos esse non pudet nec sibi subue-
niunt, ut, cum possunt, redeant ad radicem, nisi etiam secum alios praecidere et sicut ligna arida in 
ignem destinare conentur. In ep. 53,3 … (ut) numquam tempestate sacrilegi schismatis dissipetur, 
sicut isti dissipati sunt …

33.  De donatisten worden aangeduid als zizania in c. ep. Parm. 1,21 en als palea in c. ep. Parm. 1,15; 
2,1; 3,17; 3,18; 3,19; 3,26 en 3,27.

34.  Cf. c. ep. Parm. 3,27 Quam patientiam isti miseri perdiderunt et festinantes se ante tempus uelut 
a palea separare se ipsos esse leuissimam paleam uento ablatam de area demonstrarunt. Zie ook 
c. ep. Parm. 1,15 en 3,17.
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natisten beschouwen zichzelf als het allerzuiverste graan (grana purgatissima), maar 
de kerkvader noemt hen hier het allerlichtste kaf (leuissima palea). Op deze wijze 
kwalificeert hij hen, ondanks hun heiligheidspretenties, bewust negatiever dan het 
‘gewone’ kaf dat op de dorsvloer van de kerk blijft liggen totdat het wannen begint.35

Op soortgelijke wijze als eerder wordt in bapt. (400-405 AD) het beeld geschetst 
dat alleen het kaf en niet de tarwe voortijdig van de dorsvloer wordt geblazen.36 Deze 
scheiding wordt door Augustinus geïnterpreteerd als een proces waarin het ‘reeds’ van 
het laatste oordeel gestalte krijgt. Expliciet onderscheidt hij de mensen die in het eind-
gericht veroordeeld zullen worden in het kaf dat de dorsvloer nu al verlaat (zoals de 
donatisten) en het kaf dat pas in het oordeel afgescheiden zal worden (zoals de naam-
christenen binnen de kerk).37 De toekomstige scheiding tekent zich volgens hem dus nu 
al af in hen die zich afscheiden van de kerk en zich daarmee buiten het heil sluiten.38

Terwijl de kerkvader in c. ep. Parm. en bapt. de donatisten nog als vanzelfsprekend 
onderscheidt van de ketters, schaart hij hen in c. litt. Pet. (400-404 AD) uitdrukkelijk 
onder de haeretici.39 Deze verandering kan worden gelezen tegen de achtergrond 

35.  Zie ook c. ep. Parm. 3,17 … ut, quisquis inflata mente carnis suae uidetur sibi aliquid esse cum 
nihil sit, se ac sui similes tamquam grana purgatissima existimans ad ecclesiae congregationem, in 
qua necesse est ut hi qui ad uitam aeternam pertinent eos qui ad ignem aeternum pertinent usque 
ad certum finem tamquam frumenta paleam suam tolerent, iam sibi accedendum esse non putent. 
nullus alius flatus de area Christi leuissimam paleam ante tempus uentilationis excussit, nulla alia 
praesumptio sacrilega schismata quaecumque ubicumque sunt fecit. Overigens spreekt de kerk-
vader niet over ecclesia wanneer hij het heeft over de donatisten. Meestal worden de donatisten 
aangeduid als pars Donati (zie bijvoorbeeld c. ep. Parm. 1,9; 1,17; 1,19-20; 2,2-3; 2,5; 2,7; 2,11; 
2,32-33; 2,38; 2,42; 3,24; 3,29), in soms als communio donatistarum (zie c. ep. Parm. 3,17).

36.  Cf. bapt. 1,22; 1,26; 4,21 en 5,29. In bapt. 5,29 o.a. … sicut area cum trituratur quidquid inde uolat 
non est triticum … 

37.  Cf. bapt. 4,21 Quomodo autem se ab eiusmodi quisque mundare debeat, paulo superius ostendit 
dicens: recedat ab iniquitate omnis qui nominat nomen domini [2 Tm 2,19], ne audiat in fine cum 
palea, siue quae ante de area uolauit siue quae in ultimo separanda est: recedite a me qui operamini 
iniquitatem.

38.  Overigens brengt Augustinus in bapt. 1,26 (evenals in uera rel. 11) enige nuancering aan in zijn 
kerkelijke exclusivisme. Hij noemt de mogelijkheid dat er koren van geestelijke mensen (spiri-
tales) buiten de dorsvloer terechtkomt. Omdat deze passage niet noodzakelijkerwijs en/of uit-
sluitend verbonden is met de context van de donatistische polemiek wordt deze besproken in de 
paragraaf over de context van de eigen kerk, zie onder.

39.  Ook in cat. rud. (400-405 AD) worden de donatisten al onder de haeretici geschaard, cf. cat. rud. 
11 en 55 waar de kerk wordt onderscheiden van de gentiles, Iudaei en haeretici (inclusief de do-
natisten). In de anti-donatistische werken c. ep. Parm. (400-404 AD) en bapt. (400-405 AD), die 
in retr. na cat. rud. worden vermeld, maakt Augustinus nog vrij consequent het oude onderscheid 
tussen haeretici en schismatici, cf. o.a. c. ep. Parm. 1,13 en 1,18 en bapt. 1,5; 2,2; 3,13; 5,1; 6,10; 
7,1. In c. litt. Pet. worden de donatisten nog enkele malen aangeduid als schismatici, cf. o.a. c. litt. 
Pet. 2,43 en 2,45, maar worden zij vooral expliciet onder de haeretici geschaard, cf. o.a. c. litt. 
Pet. 1,1; 2,84; 2,93; 2,132; 2,148; 2,166; 2,180; 2,195. In c. litt. Pet. 1,1 Nostis nos saepe uoluisse 
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van het Carthaagse concilie in 404 AD. Vanuit deze kerkelijke vergadering wordt 
een verzoek aan de keizer gericht om de bestaande wetten tegen de haeretici ook 
te betrekken op de schismatici.40 Al heeft dit concilie waarschijnlijk plaats na het 
voltooien van c. litt. Pet., het genoemde detail is een indicatie dat de standpunten zich 
verharden in het donatistische conflict. Deze verharding komt niet alleen tot uiting 
in de scherpere toon van het debat, maar ook in de toenemende gewelddadigheden, 
niet in het minst door het optreden van de circumcelliones.41 Hierdoor groeit onder 
de catholici het gevoelen dat er harder tegen de donatisten opgetreden moet wor-
den, en dat er geen reden meer is om aan de donatisten een voorkeursbehandeling 
te geven boven de ‘echte’ ketters.42 C. litt. Pet. is het eerste grote anti-donatistische 
werk waarin deze verschuiving bij Augustinus traceerbaar is. Verder betekent dit 
geschrift een herhaling van zetten wanneer de donatisten weer worden aangeduid als 
het lichtste kaf dat al voorafgaand aan het wannen is weggewaaid van de dorsvloer 
van Christus.43 In dit verband schrijft de kerkvader dat afscheiding het gevolg is 
van hoogmoed (superbia) en dat het een misdaad is die ten diepste broedermoord 
betekent.44 Vermeldenswaard is ook een passage over koren buiten de dorsvloer.45  

donatistarum haereticorum sacrilegum errorem in notitiam manifestam non tam ex nostro quam 
ex ipsorum ore producere atque conuincere. In c. litt. Pet. 2,84 Et ideo nos sumus catholici, qui 
secundum istam sententiam non deserimus unitatem, uos uero haeretici, qui propter quorundam 
hominum crimina seu uera seu falsa non uultis tenere cum Abrahae semine caritatem. Zie ook 
cath. fr. 17-18; 21; 33; 37; 39; 62-69 (401-402 AD).

40.  Zie inzake het Carthaagse concilie van 404 AD o.a. A. Schindler, ‘Afrika I’ in: TRE 1 (1977), 
p. 639; S. Lancel, ‘Donatistae 1. Partie historique’ in: AL 2 (1996-2002), p. 618-619; zie ook A. 
Hogrefe, Umstrittene Vergangenheit. Historische Argumente in der Auseinandersetzung Augustins 
mit den Donatisten, Berlin-New York 2009, p. 28-37, met name p. 31-37. 

41.  De invloedrijke donatistische bisschop Petilianus aarzelt niet om Augustinus cum suis te typeren 
als adderengebroed, leugenprofeten en wolven in schaapskleren, cf. c. litt. Pet. 1,21-22. Ook Hog-
refe wijst op de scherper wordende toon in c. litt. Pet., cf. Hogrefe, Umstrittene Vergangenheit,  
p. 32. Zie ook hoofdstuk 4 (de area in de aanval inzake persecutio). 

42.  Feitelijk waren de oorspronkelijke anti-haeretische wetten van keizer Constantijn al gericht tegen 
alle kerkelijke gemeenschappen buiten de ecclesia catholica, maar in de praktijk genoten de do-
natisten vanaf ongeveer het jaar 370 een uitzonderingspositie. Zie hierover o.a. Schindler, ‘Die 
Unterscheidung von Schisma und Häresie’, p. 229-230.

43.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 1,20 en 1,27. In c. litt. Pet. 1,20 … a quibus (sc. frumentis dominicis) tu num-
quam recessisses, nisi leuior palea uento temptationis et ante aduentum uentilatoris auolasses. In c. 
litt. Pet. 1,27 … quia … se ab area dominica et ab innocentia frumentorum toto orbe crescentium 
nefaria diremptione separarunt.

44.  Ter illustratie: in c. litt. Pet. 1,27 spreekt Augustinus over scelus schismatis en nefaria diremptio; 
in c. litt. Pet. 2,46 gebruikt hij de woorden dissensionis et schismatis malum en crimen homicidii; 
in c. litt. Pet. 3,3 noemt hij de donatisten kaf dat al voor de komst van het laatste wannen wegstuift 
met een uentus superbiae. De aanduiding broedermoord heeft Augustinus al gebruikt in bijvoor-
beeld bapt. 5,29.

45.  Twee eerdere passage (uera rel. 11 en bapt. 1,26) maken ook melding van koren buiten de dors-
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Augustinus reageert hier op persoonlijke en kwetsende beschuldigingen van Pe-
tilianus.46 In dit verband presenteert hij zich als iemand die zich inspant om de 
weggeraakte korenkorrels terug te vegen naar de dorsvloer van Christus.47 Gezien 
de stelligheid waarmee hij de donatisten consequent heeft afgeschreven als kaf, is 
het opmerkelijk dat hij hier toch spreekt over koren dat bij de donatisten verzeild is 
geraakt. Blijkbaar liggen de zaken voor de kerkvader niet zo zwart-wit als zij lijken, 
en rekent hij serieus met de aanwezigheid van ware gelovigen in de donatistische kerk. 
Toch geeft hij in zijn polemiek geen ruimte aan de mogelijke overweging dat er heil 
zou zijn binnen de donatistische kerk. Het koren moet immers worden teruggeveegd 
naar de ecclesia catholica als de enige dorsvloer van Christus.48

In dit verband is het veelzeggend dat Augustinus in zijn polemiek niet spreekt over 
een ecclesia bij de donatisten. Illustratief is het begin van cath. fr. (401-402 AD): 
‘De kwestie waarover wij in debat zijn, is de vraag waar de kerk te vinden is, hetzij 
bij ons of bij hen.’49 Het is voor de katholieken, evenals overigens voor de donatis-
ten, een zaak van ‘of-of’, niet van ‘en-en’.50 De kerk is immers één, want zij is het 
lichaam van Christus. Augustinus benadrukt daarbij, contra de Noord-Afrikaanse 
donatisten, dat de ware kerk wereldwijd (catholica) is. Herhaaldelijk stelt hij dat het 
alleen mogelijk is om te delen in het heil als men deel uitmaakt van het lichaam van 
Christus, in casu de katholiekek kerk.51

Wanneer Augustinus Cresc. (405-406 AD) schrijft, zijn er nieuwe wetten van 

vloer, maar omdat die passagen niet noodzakelijkerwijs en/of uitsluitend gelieerd zijn aan de con-
text van de donatistische polemiek, worden deze besproken in de context van de eigen kerk (zie 
onder).

46.  Zie hierover ook hoofdstuk 4 (de area in de verdediging tegen persoonlijke beschuldigingen).
47.  Cf. c. litt. Pet. 3,12 Quid ergo mirum si, cum grana de area dominica excussa simul cum terra et 

palea introrsum traho, iniuriam resilientis pulueris suffero …
48.  Cf. c. litt. Pet. 3,12.
49.  Cf. cath. fr. 2 Quaestio certe inter nos uersatur ubi sit ecclesia, utrum apud nos an apud illos.
50.  Kerkelijk exclusivisme is niet minder kenmerkend voor de donatisten. Zij hebben immers van 

meet af aan geclaimd dat de kerk waarvan zij zich hebben afgescheiden te gronde zou zijn gegaan 
door de verontreiniging met traditio en persecutio, en dat alleen zij de ware kerk zouden zijn (zie 
ook hoofdstuk 4). Met deze claim legitimeren zij het bestaansrecht van hun eigen afgescheiden 
kerk.

51.  Cf. o.a. cath. fr. 2 Quae utique una est quam maiores nostri catholicam nominarunt, ut ex ipso nomine 
ostenderent quia per totum est; secundum totum enim καθ’ ὅλον Graece dicitur … unde utique 
manifestum est eum, qui non est in membris Christi, christianam salutem habere non posse … 
inter nos autem et Donatistas quaestio est ubi sit hoc corpus, id est ubi sit ecclesia. Zie ook cath. fr. 
49 ad ipsam uero salutem ac uitam aeternam nemo peruenit nisi qui habet caput Christum. habere 
autem caput Christum nemo poterit nisi qui in eius corpore fuerit, quod est ecclesia, quam sicut 
ipsum caput in scripturis sanctis canonicis debemus agnoscere, non in uariis hominum rumoribus 
et opinionibus et factis et dictis et uisis inquirere.
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kracht waarin de donatisten worden gerekend onder de ketters.52 In Cresc. geeft de 
kerkvader een nadere verantwoording waarom de donatisten als haeretici beschouwd 
kunnen worden.53 Hij begint met de constatering dat er bij een haeresis, anders dan bij 
een schisma, sprake is van verschil in leer (fides christiana), levenswandel (christiana 
obseruatio) en sacramenten (sacramenta).54 Als Cresconius van mening is dat er geen 
verschil is in leer en leven, dan vervalt volgens Augustinus het bestaansrecht van de 
donatistische afscheiding. Tegelijkertijd confronteert hij Cresconius met de donatis-
tische praktijk van de herdoop. De overdoop wordt door de katholieken verketterd, 
en is daarom volgens hem een bewijs van verschil in de sacramenta.55 Ondertussen 
laat Augustinus onverlet dat de katholieke kerk de donatistische doop erkent. Het is 
daarom de vraag hoe serieus hij het gesignaleerde verschil in sacramenta neemt. Het 
lijkt er meer op dat hij Cresconius te grazen wil nemen met zijn eigen woorden. Wat 
hij werkelijk tegen de donatisten heeft, is immers niet hun gebrek aan orthodoxie 
maar hun afscheiding.56 Waarom blijft hij hen dan toch ketters noemen? Als verkla-
ring kan opnieuw gewezen worden op de inspanningen van de Noord-Afrikaanse 
geestelijke leiders om de wetten tegen de ketters ook te betrekken op de donatisten. 
In aanvulling op deze praktisch-politieke verklaring is er een theologische verklaring. 
De kwalificatie haeretici functioneert ook als een waarschuwing dat de zonde van 
afscheiding niet onschuldiger is dan de zonde van een ketterij. Met hun afscheiding 
van de katholieke kerk sorteren de donatisten immers al voor op de eschatologische 
scheiding. Daarom rekent Augustinus hen in zijn polemiek onder het allerlichtste 
kaf, ondanks hun orthodoxie en vrome leefwijze.57

52.  Zie over de anti-donatistische wetgeving van keizer Honorius ook hoofdstuk 4 (de area in de 
verdediging tegen de beschuldiging van persecutio).

53.  Cf. Cresc. 2,4-11.
54.  Cf. Cresc. 2,4.
55.  Cf. Cresc. 2,5-10.
56.  Cf. o.a. Cresc. 2,4-11; 4,12-13; 4,26. Augustinus betoogt onder andere dat volharding in afschei-

ding al genoeg reden is is om de donatisten te kwalificeren als ketters (volgens hem is schisma 
inueteratum een haeresis), zie Cresc. 2,9-10. Ook in bijvoorbeeld ep. 93,46 (407-408 AD) schrijft 
Augustinus expliciet: non sacramenta christiana te faciunt haereticum sed praua dissensio … no-
biscum autem estis in baptismo, in symbolo, in ceteris dominicis sacramentis. Wat Augustinus 
principieel tegen de donatisten heeft, is dus geen ‘ketterij’ in doctrina of sacramenta, maar de 
‘ketterij’ van afscheiding. Zie ook un. bapt. 32 (410-411 AD) waar wordt betoogd dat men niet 
mag ontkennen dat het sacrament van de doop bij de donatisten is bewaard gebleven: … sic et 
in haereticorum iniquitate inuenta ueritas non neganda est, qua detinetur baptismi sacramentum. 
Overigens wordt de dorsvloer in dit verband op een merkwaardige wijze gebruikt, namelijk ener-
zijds als argument tegen afscheiding en anderzijds als voorbeeld bij het principe dat de aanwezig-
heid van iets slechts (in casu de donatistische afscheiding) niet uitsluit dat er iets goeds (in casu 
het sacrament van de doop) in te vinden zou zijn, en omgekeerd, zie un. bapt. 32.

57.  Cf. o.a. Cresc. 2,27 … propter quam (sc. paleam nostram) non fuerat area dominica deserenda, 
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In ep. 105 (409 AD) wordt het gebruik van dwangmaatregelen door de overheid 
verdedigd met een beroep op de liefde. Volgens Augustinus gaan de donatisten im-
mers verloren als zij niet worden teruggebracht in de katholieke kerk.58 Wel noemt hij 
in deze brief de mogelijkheid dat korenkorrels voortijdig buiten de dorsvloer van de 
kerk terechtkomen. Concreet gaat het hier over christenen die zich inlaten met allerlei 
afscheidingen.59 Op soortgelijke wijze als in c. litt. Pet. betekent dit een nuancering 
van de voorstelling dat het koren van de ware gelovigen uitsluitend is te vinden binnen 
de kerk. Toch functioneert deze nuancering ook hier in een kader waarin de kerkvader 
ondubbelzinnig volhoudt dat er geen heil is buiten de ecclesia catholica. Korenkorrels 
die van de dorsvloer verdwijnen, worden immers weggepikt door de vogels voordat 
zij terechtkomen in de hemelse korenschuur.60 Daarom spoort Augustinus hier aan 

ne, quisquis ante tempus uentilationis ab area paleam refugeret, a frumento separatus palea fieret. 
Cresc. 3,39 fugio paleam, ne hoc sim, non aream, ne nihil sim. Cresc. 4,71 hoc (sc.: nunc ecclesia 
tamquam area cum palea trituratur) est quod uos urget ac premit et nisi corrigamini extinguit, 
quia huius areae paleam, quod uos esse monstrastis, non uos posse tolerare dixistis, purgatum 
frumentum inpudenter uos esse finxistis, ac sic ex ipsa area uanis calumniis turbulenti, tamquam 
leuissimus triturae puluis per inane sublatus, ante nouissimum uentilationis tempus existis. Dat 
Augustinus met de kwalificatie haeretici bedoelt dat schismatici zich met hun afscheiding hebben 
uitgesloten van het heil, blijkt ook uit bijvoorbeeld ep. 93,46 (407-408 AD): cur ergo, inquis, nos 
quaeritis? cur sic suscipitis, quos haereticos dicitis? uide, quam facile breuiterque respondeam. 
quaerimus uos, quia peristis, ut de inuentis gaudeamus, de quibus perditis dolebamus. Hier spreekt 
hij zowel uit dat de schismatici volgens hem al verloren zijn gegaan (peristis: het ‘reeds’ van het 
laatste oordeel) als de hoop op verandering ten goede (de voorlopigheid van het ‘reeds’).

58.  Cf. met name ep. 105,1 en 105,11-17; in ep. 105,13 o.a. Concordate nobiscum, fratres; diligimus 
uos; hoc uobis uolumus, quod et nobis. si propterea nos grauius odistis, quia errare uos et perire 
non permittimus … intellegite, quid uobiscum agatur; perire uos non uult deus in sacrilega dis-
cordia alienatos a matre uestra catholica. In ep. 105,17 haec uobis dicendo et ad hoc bonum pacis 
et unitatis et caritatis uos compellendo inimici uobis facti sumus et mandatis, quia occidetis nos, 
qui ueritatem uobis dicimus et in errore uos perire, quantum possumus, non permittimus. uindicet 
nos deus de uobis, ut ipsum errorem uestrum in uobis occidat et nobiscum de ueritate gaudeatis.

59.  Cf. ep. 105,16 Hier spreekt Augustinus over mensen die zich inlaten met menselijke en onbezon-
nen afsplitsingen van de kerk (humanae et temerariae dissensiones).

60.  Cf. ep. 105,16 Hierin o.a. … toleramus, ne propter illo (sc. propter illos, sc. malos piscos en/of 
palea) eradicemus et triticum aut grana nuda ante tempus de area separata non in horreum mitten-
da purgemus, sed uolatilibus colligenda proiciamus. Het beeld van het koren dat wordt opgepikt 
door de vogels is afkomstig uit de gelijkenis van de zaaier (Matth. 13,1-9). Het is merkwaardig 
dat Augustinus dit beeld hier vervlecht met de metafoor van de dorsvloer. In de gelijkenis van 
de zaaier staat het koren symbool voor het Woord van het Koninkrijk; wanneer dit Woord wordt 
gezaaid, kan het worden weggepikt door de boze (cf. Matth. 13,19). Maar in de beeldspraak van 
de dorsvloer staat het koren, in onderscheid van het kaf, symbool voor oprechte christenen. Strikt 
geredeneerd vanuit de area lijkt de kerkvader hier te communiceren dat het koren van de ware 
gelovigen verloren zou kunnen gaan, maar dat wordt hier niet bedoeld. Wat feitelijk wordt ge-
communiceerd, is de boodschap dat korenkorrels die buiten de dorsvloer verzeild raken, worden 
opgegeten door de vogels in plaats van dat zij terechtkomen in de korenschuur. Bedoeld is de 
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tot maximale inspanning om te voorkomen dat er koren buiten de dorsvloer terecht-
komt en om te doen wat mogelijk is om ‘afgedwaalden’ terug te brengen in de kerk.61

In ep. 108 (410 AD) maakt Augustinus opnieuw duidelijk hoe zwaar hij de dona-
tisten hun afscheiding aanrekent. Zij verlaten de eenheid van de kerk vanwege de 
zonden van het kaf, maar daardoor zijn zijzelf volgens hem nog veel slechter.62 In dit 
verband citeert hij Spr. 30,12 (24,35): ‘Een slechte zoon noemt zichzelf rechtvaardig, 
maar heeft geen verontschuldiging voor zijn vertrek.’63 De donatisten presenteren 
zich wel als rechtvaardig, maar als zij werkelijk rechtvaardig zouden zijn, dan hadden 
zij niet uiterst goddeloos (impiissime) de goede mensen verlaten vanwege de slech-
te. In plaats daarvan zouden zij uiterst geduldig (patientissime) de slechte mensen 
in de kerk hebben verdragen tot de dag dat Christus zelf het koren van het kaf zal 
scheiden.64 Naar aanleiding van deze tekst uit Spreuken worden de donatisten in un. 
bapt. (410-411 AD) opnieuw retorisch weggezet als het allerlichtste kaf dat al wordt 
weggeblazen voordat het wannen begint. Kenmerkend voor dit kaf is dat het gewicht 
van de liefde (caritas) ontbreekt. Augustinus spreekt in dit verband zelfs over een 
schismatieke razernij ( furor schismaticus) die dergelijk kaf richting een ketterse pest 
(haeretica pestis) drijft.65 In de vooravond voor de collatio Carthaginensis blijft hij 

indringende waarschuwing dat er geen heil is buiten de dorsvloer van de kerk, zelfs niet voor 
mensen die voor koren doorgaan.

61.  Cf. ep. 105,16-17.
62.  Cf. ep. 108,12 Uides eos, qui uelut offensi pro sua iustitia iniquitatibus alienis ecclesiae deserunt 

unitatem, ipsos esse potius iniquissimos.
63.  In de Hebreeuwse tekst gaat het over een kinderen die goed zijn in eigen ogen maar niet zijn 

gewassen van hun ontlasting (צָֹאה). In de LXX wordt gesproken over afwassen van de ἔξοδος. 
In de Latijnse versie van Augustinus wordt het woord exitus gebruikt, in navolging van de LXX 
(overigens in de Vulgata: lota a sordibus suis, in aansluiting bij de Hebreeuwse tekst). Het is de 
vraag of Augustinus de betekenis van de Hebreeuwse tekst kent. Ongeacht of hij zich bewust is 
van enige associatie met menselijke ontlasting, duidelijk is dat hij exitus interpreteert als vertrek, 
in casu de kerkelijke afscheiding van de donatisten, cf. ep. 108,12 … exitum scilicet, quo exit de 
ecclesia. Het betreffende citaat uit Spr. 30,12 (24,35) verschijnt voor het eerst in Cresc. (Cresc. 
2,42 en 44; 3,74); verder in ep. 93 (ep. 93,37 en 41-46), ep. 108 (ep. 108,12 en 20), un. bapt. (un. 
bapt. 25-26), c. Gaud. (c. Gaud. 2,3) en s. 47 (s. 47,17-19).

64.  Cf. ep. 108,12 Filius malus ipse se iustum dicit, exitum autem suum non abluit [Prv 24,35 LXX]; 
exitum scilicet, quo exit de ecclesia, non purgat, non excusat, non defendit, non purum et sine 
crimine ostendit; hoc est enim non abluit [Prv 24,35 LXX], quia, si non se ipsum iustum diceret, 
sed uere ac legitime iustus esset, non bonos propter malos impiissime desereret, sed malos propter 
bonos patientissime sustineret, donec ipse dominus siue per se siue per angelos suos a tritico ziza-
nia, a frumentis paleas, a uasis misericordiae uasa irae et haedos ab ouibus. pisces malos a bonis 
in fine saeculi separaret.

65.  Cf. un. bapt. 25 Hic certe, sicut scriptum est, filius malus ipse se iustum dicit, exitum autem suum 
non abluit [Prv 24,22], hoc est non excusat, non diluit, non defendit, quod furore schismatico in 
haereticam pestem de domo dei exire non timuit, quia, si uere iustus esset … nec bonos propter 
malos desereret, sed malos propter bonos potius toleraret, tamquam granum cum palea pondere 
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dus bij zijn weigering om te erkennen dat er heil zou zijn buiten de katholieke kerk.
Toch is het de vraag hoe absoluut deze uitspraken zijn bedoeld. Vlak voor de col-

latio verleent hij bijvoorbeeld zijn medewerking aan een brief waarin een vergaand 
herenigingsplan voor de donatisten en de katholieken wordt gepresenteerd.66 Een 
belangrijk onderdeel hiervan is dat de donatistische bisschoppen in geval van her-
eniging hun ambt behouden op voet van gelijkheid met de katholieke bisschoppen. 
Een dergelijk voorstel zou ondenkbaar zijn voor iemand die werkelijk van mening 
is dat de afgescheiden bisschoppen geen ware christenen kunnen zijn. Tegelijk blijft 
ook in dit herenigingsvoorstel de vereiste dat er sprake zal zijn van daadwerkelijke 
hereniging. Feitelijk blijft Augustinus in zijn polemiek dus bij het adagium dat er 
buiten de katholieke kerk geen heil is.67

In de geschriften die zijn gerelateerd aan de Carthaagse rechtszittingen (juni 411 
AD) functioneert de dorsvloer vooral als bewijs voor de tijdelijke permixtio van de 
kerk, niet voor het onderscheid tussen de katholieke en de donatistische kerk. Twee 
latere brieven die zijn gelieerd aan de donatistische controverse, ep. 142 en ep. 208 
(beide na 411 AD), bieden in dit opzicht eveneens weinig relevants. In ep. 185 (416-
417 AD) wordt herhaald dat afscheiding van de wereldwijde kerk een goddeloze 
misdaad is, en dat de toekomstige scheiding van het laatste oordeel zich al aftekent 
in de afscheiding van de dorsvloer van Christus.68 

De laatste tekst die hier de aandacht vraagt, is te vinden in c. Gaud. (418-419 
AD). Over de donatisten die, min of meer gedwongen door de overheidsmaatregelen, 
terugkeren naar de katholieke kerk, schrijft Augustinus: 

caritatis trituram ferens, non tamquam leuissimus puluis etiam ante uentilationem flatibus cedens. 
66.  Het betreft ep. 128, een brief die door de katholieke bisschoppen van Africa en Numidia wordt ver-

stuurd aan Marcellinus die de collatio namens de keizer zal voorzitten. Zie hierover o.a. T.J. van 
Bavel, Veel te laat heb ik jou liefgekregen. Bij het zestiende eeuwfeest van Augustinus’ bekering, 
Heverlee 1986, p. 216-219.

67.  Cf. ep. 128,1-4; in 128,2 o.a. … sic eius (sc. Christi) nobiscum teneant unitatem, ut non solum 
uiam salutis inueniant, sed nec honorem episcopatus amittant. neque enim in eis diuinae sacramen-
ta ueritatis sed commenta humani detestamur erroris, quibus sublatis fraternum pectus amplecti-
mur christiana nobis caritate coniunctum, quod nunc dolemus dissensione diabolica separatum.  
Zie ook bijvoorbeeld T.J. van Bavel, ‘Kerk zonder grenzen?’ in: T.J. van Bavel, Augustinus,  
Alphen aan den Rijn 1970, p. 113-128. Hierin laat Van Bavel zien dat Augustinus wel over kerk-
muren wilde kijken, maar constateert hij ook dat Augustinus zijns inziens niet voldoende in staat 
is geweest om goede trouw te aanvaarden buiten de kerk, zie Van Bavel, p. 126.

68.  Cf. ep. 185,16 Quo modo uos nefario scelere ab unitate catholica tamquam ab area dominica sepa-
ratis, quae usque ad tempus uentilationis necesse est ut habeat et frumentum in horreo reconden-
dum et paleam ignibus consumendam? Veelzeggend is ook dat Augustinus de inspanningen om de 
donatisten terug te brengen in de kerk heeft vergeleken met het verlossen van het verderf (ab illa 
perditone liberare), cf. ep. 185,11.
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Om te voorkomen dat we de ware gelovigen69 te gronde zouden richten, moesten we dus ook 
de schijngelovigen bijeenbrengen. In het evangelie kan men immers lezen dat de knechten 
zowel goede als slechte tafelgenoten hebben bijeengebracht voor de bruiloft van hun heer. 
Bovendien is het zo dat een geest van hoogmoed u als een boosaardige wind van de dorsvloer 
van Christus heeft weggeblazen voordat de tijd van het wannen is aangebroken. Daarom 
proberen we u, zoveel we met Gods hulp kunnen, terug te brengen naar de dorsvloer. En u 
weet ongetwijfeld hoe het gaat: wanneer het koren met bezems zorgvuldig wordt terugge-
bracht op de dorsvloer, dan wordt met het koren ook aarde meegeveegd.70

Enerzijds is hier sprake van het koren van de ware gelovigen bij de donatisten. An-
derzijds worden de donatisten weer aangeduid als degenen die door een boosaardige 
wind van hoogmoed zijn weggeblazen van de dorsvloer, ofwel als kaf. Kan uit het 
feit dat de kerkvader hier spreekt over koren bij de donatisten worden afgeleid dat 
hij genuanceerder is gaan denken over de donatistische kerk? Belangrijk is in dit 
verband dat de kerkvader ook in c. Gaud. volhoudt dat er in de haeretische pars 
Donati onmogelijk echte sancti kunnen zijn, en dat terugkeer naar de katholieke 
kerk noodzakelijk is voor het heil van de donatisten.71 Hoe kan Augustinus dan toch 
spreken over koren bij de donatisten? Mogelijk doelt hij op ‘katholiek’ koren dat is 
verzeild geraakt bij de donatisten en later alsnog terugkeert. Het citaat geeft nog 
meer aanleiding om te denken aan mensen die op grond van hun participatie in de 
donatistische kerk als kaf worden beschouwd, maar uiteindelijk koren blijken te zijn. 
Er wordt immers gerefereerd aan de gelijkenis van de koninklijke bruiloft (Matth. 
22,1-14). In deze gelijkenis worden zowel goede als slechte mensen ‘binnengebracht’ 
(Matth. 22,9-10), in de beeldtaal van de dorsvloer: koren en kaf. Daarmee wordt niet 
bedoeld dat de genodigden goede mensen (koren) zouden kunnen zijn zonder dat zij 
binnenkomen in de bruiloftszaal. Het gaat er juist om dat er alleen heil is voor hen 

69.  Letterlijk: istos, dat wil zeggen ueraces in tegenstelling tot fictos; het gaat hier over donatisten die 
terugkomen in de kerk, ook als gevolg van de uitvoering van de anti-donatistische wetten, cf. o.a. 
c. Gaud. 1,27.

70.  Cf. c. Gaud. 1,27 Debebamus ergo, ne perderemus istos, colligere et fictos, quia in euangelio 
legitur seruos ad nuptias domini sui congregasse conuiuas bonos et malos, maxime quia uos de 
area dominica superbiae spiritus tamquam improbus uentus ante tempus uentilationis excussit, 
unde uos ad illam, quantum opitulante deo possumus, reuocare conamur. et utique nostis, quemad-
modum scopis diligentiae frumentum simul etiam cum terra trahitur, quando in aream reuocatur. 
Aarde (terra) staat hier voor terugkerende donatisten die geen ware gelovigen zijn.

71.  Cf. o.a. c. Gaud. 1,13-14; in bijvoorbeeld c. Gaud. 1,25 Quanto maior est in nobis caritas Christi, 
tanto maiore cum dolore animi uos uidemus habere sacramenta Christi et separari a membris 
Christi et rebellare contra pacem Christi. sed quamdiu in hoc corpore uiuitis, spes nobis aliqua de 
uobis datur … Veelzeggend is ook het begin van het citaat uit c. Gaud. 1,27, waarin de uitvoering 
van de anti-donatistische wetgeving wordt gerechtvaardigd met het argument dat de donatisten 
anders verloren gaan.
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die binnenkomen, ofwel die worden binnengebracht op de dorsvloer van de ecclesia 
catholica.72 Overigens gaat het blijkbaar om aanzienlijke aantallen van terugkerende 
donatisten.73 Bovendien spreekt Augustinus over koren dat vermengd met aarde wordt 
teruggeveegd. Hiermee wekt hij de indruk dat een aanzienlijk percentage bestaat uit 
echt koren. Dit valt op, niet alleen gezien zijn doorgaans negatieve oordeel over de 
donatisten, maar ook gezien de wijze waarop hij in de context van de eigen kerk her-
haaldelijk klaagt over het vele kaf in de kerk.74 Het is voorstelbaar dat hij het aandeel 
graankorrels hier zo rooskleurig mogelijk voorstelt uit strategische overwegingen. 
Hij zou dat kunnen doen om de donatisten die gedwongen worden tot terugkeer 
zo positief mogelijk te benaderen. Het is ook mogelijk dat hij hiermee het nut van 
de anti-donatistische wetgeving wil bevestigen. Nog afgezien daarvan ligt hier een 
aanwijzing dat Augustinus positiever oordeelt over het geestelijke gehalte van de 
donatistische christenheid dan op het eerste gezicht uit zijn veroordelende woorden 
is af te leiden. In hoofdstuk 4 is al aangetoond dat hij impliciet, soms zelfs expliciet, 
erkent dat er in de donatistische kerk sprake kan zijn van een heilige levenswandel.75 
Veelzeggend is ook dat hij doorgaans een andere boodschap heeft voor het kaf van 
de donatisten dan voor het kaf in de kerk. Richting het kaf in de kerk gaat het hem 
vooral om een verandering in leefwijze. Maar wanneer hij zich richt tot de dona-
tisten, lijkt hij zich veel minder zorgen te maken over hun concrete levenswandel. 
In plaats daarvan legt hij alle aandacht op de terugkeer naar de katholieke kerk als 
een noodzakelijke voorwaarde om werkelijk onder het koren gerekend te kunnen 
worden. In zijn donatistische polemiek blijft Augustinus dus volhouden: buiten de 
katholieke kerk is er geen heil.76

72.  Feitelijk wordt hier de gelijkenis van de koninklijke bruiloft gepresenteerd als soortgelijke meta-
foor voor de tijdelijke permixtio van de kerk als de metafoor van de dorsvloer.

73.  Cf. c. Gaud. 1,27 Nam si non inuido, sed fideli oculo uelletis attendere, uideretis, quam uera pace 
atque unitate Christi gaudeant qui ex uobis ad nos uenerunt, tot tantorumque populorum agmina, 
in quibus etiamsi adhuc sunt nonnulli ipsa nouitate turbati, et ipsi paulatim ab hac infirmitate 
sanantur. 

74.  Zie over het vele kaf in de kerk ook hoofdstuk 4 (context eigen kerk). 
75.  Zie bijvoorbeeld ep. 208 (na 411 AD), een brief aan Felicia die vanuit de donatistische kerk is 

overgekomen naar de katholieke kerk. Felicia is in verwarring gebracht door de onheilige levens-
wandel van christenen in de katholieke kerk. Blijkbaar was zij beter gewend in de donatistische 
kerk. Augustinus toont begrip voor haar verwarring, en erkent dat er bij de donatisten sprake 
kan zijn van een prijzenswaardige levenswandel (laudabilis conuersatio). Zie verder hoofdstuk 4 
(context eigen kerk). 

76.  Zie ook bijvoorbeeld c. Gaud. 1,50 Agnoscite et uenite et perire nolite. aut si ultro uenire erubesci-
tis, seruimus infirmitati, ne quid pereat caritati. ecce uolumus uos tenere: quid festinatis ardere? 
ad uitam tenemus, ad salutem tenemus, ad Christi unitatem ueritatem suauitatem tenemus et ad 
cenam tanti patris familias, si sponte non uultis intrare, compellimus.
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5.1.3.2 Homiletische werken
In enkele homiletische teksten functioneert de area om onderscheid te maken tussen 
de donatistische en de katholieke kerk. De vroegste preek in dit verband is s. 252. In 
deze preek zoomt Augustinus in op de wind die het kaf van de dorsvloer wegblaast. 
Deze wind is cruciaal voor het scheidingsproces wanneer het eschatologische wan-
nen begint. Volgens Augustinus is deze wind ook al actief tijdens het tegenwoordige 
dorsen op de dorsvloer. Soms wordt het kaf hierdoor heen en weer geblazen, soms 
komt het zelfs buiten de dorsvloer terecht: in de heg, tussen de dorens of ergens an-
ders.77 Hij noemt het voorbeeld van iemand die overgaat naar de donatisten omdat 
hij denkt daarmee zakelijk voordeel te behalen.78 In dit verband spreekt hij over 
weggeblazen worden van de dorsvloer voordat het wannen begint. Het overgaan van 
de katholieke naar de donatistische kerk wordt dus evenals in de niet-homiletische 
werken voorgesteld als voorafschaduwing van de toekomstige scheiding, ofwel als 
het ‘reeds’ van het laatste oordeel.79

Ook in andere preken wordt de donatistische afscheiding voorgesteld als een 
voorlopige gestalte van de eschatologische scheiding. In s. 5 worden de schismatici 
gecategoriseerd onder de mensen die wel christen heten maar geen christen zijn. 
Zij worden aangeduid als kaf dat voorafgaand aan het wannen door de wind wordt 
weggevoerd van de dorsvloer.80 Op soortgelijke wijze wordt hun afscheiding van 

77.  Cf. s. 252,5 Uenti autem perflant undique aream. et cum trituratur, antequam subrigatur ut possit 
uentilari, numquid non patitur uentos? uentus flat ex hac parte, uerbi gratia, tollit paleas: inde rur-
sus flat, tollit ad alteram partem. a quacumque parte tollit paleas, et mittit in sepem, et in spinas, 
et quolibet. 

78.  In s. 252,5 waar de metafoor van de area in beeld is, noemt Augustinus als enige voorbeeld van 
weggeblazen kaf een catholicus die bij de donatisten terechtkomt. In de voorgaande paragraaf s. 
252,4 heeft hij behalve de scheurmakers (in casu de donatisten) ook ketters (in casu de arianen, 
de photianen, de cataphrygen en de manicheeërs) genoemd als voorbeelden van groeperingen 
die buiten de kerk zijn terechtgekomen. Maar daar gebruikt hij de beeldspraak van de netten die 
scheuren, dus niet van koren en kaf op de dorsvloer. Bovendien identificeert hij in s. 252,5 de door-
nen (spinae) en de heg (sepes) waar het weggewaaide kaf blijft haken met de donatistische kerk. 
De dorsvloer functioneert hier dus primair in het kader van het onderscheid tussen de katholieke 
en de donatistische kerk.

79.  Augustinus spreekt in dit verband over activiteit van de wind antequam het wegblazen van het kaf 
in het eschatologische wannen (uentilare), cf. s. 252,5, zie ook boven. Hij schaart hier allen die 
zich afscheiden van de kerk onder het kaf: non potest frumentum inde tollere: non tollit uentus nisi 
paleas, cf. s. 252,5. Bovendien gaat hij in de onmiddellijke context expliciet in op de eschatologi-
sche scheiding van koren en kaf aan de hand van de beeldspraak van Christus die zal komen met 
de wan (Matth. 3,12), zie s. 252,5. Het voortijdig weggeblazen worden heeft dus het karakter van 
het ‘reeds’ van het laatste gericht. 

80.  Cf. s. 5,1 Sunt enim quidam eorum qui christiani uocantur et non sunt, quos partim digessit ec-
clesia tamquam stercora, ut sunt omnes haereses et omnia schismata, quae etiam comparantur 
sarmentis infructuosis de uite praecisis et paleis quas ante uentilationem de area uentus rapit. In 

Koren en kaf boek.indb   313 13-01-20   09:13



314

5 – de AreA Als metAfoor Voor het ‘reeds’ VAn het lAAtste oordeel

de katholieke kerk in en. Ps. 36,3 genoemd als bewijs dat zij geen koren kunnen 
zijn: de wind blaast immers niet het koren maar het kaf van de dorsvloer.81 Evenals 
in de niet-homiletische werken erkent Augustinus dat er niet zozeer sprake is van 
verschil in leer of leven. In en. Ps. 54 erkent hij essentiële overeenkomsten met de 
donatisten inzake het Evangelie, de gedenkdagen van de martelaren, de viering van 
het Pascha en de sacramenten.82 Het echte verschil ligt volgens hem in hun ketterse 
afscheiding. Tegelijk maakt hij dit verschil zo beslissend dat alle overeenkomsten 
hierdoor worden overruled.83

Toch zijn er ook passages in de preken waar Augustinus aangeeft dat er behalve 
kaf ook koren gevonden kan worden bij de donatisten, evenals in de niet-homile-
tische werken.84 In ep. Io. tr. 3 gaat het over mensen die weggaan maar vervolgens 
terugkeren naar de kerk. Op hen wil hij de woorden uit 1 Joh. 2,19 (‘Zij zijn uit 
ons weggegaan, maar zij waren niet uit ons’) niet betrekken. Zij worden door de 
kerkvader gerekend onder de ware christenen, dus het koren. Al kunnen zij buiten 
de dorsvloer terechtkomen, Augustinus blijft er bij dat dergelijk koren onmogelijk 
buiten de dorsvloer van de kerk kan blijven.85

deze passage worden de niet-echte christenen onderverdeeld in enerzijds ketters en scheurmakers 
buiten de kerk en anderzijds naamchristenen binnen de kerk. De scheurmakers worden vereen-
zelvigd met het voortijdig weggewaaide kaf.

81.  Cf. en. Ps. 36,3,19 Tu qui uento tentationis foras uolasti, quid es? triticum non tollit uentus ex area. 
ex eo ergo ubi es, agnosce quid es. Zie ook bijvoorbeeld en. Ps. 34,2,10 palea uolat, frumentum 
manet; en. Ps. 40,8 Si ad membra Christi pertines, ueni intro, haere capiti. tolera zizania si triticum 
es; tolera paleam, si frumentum es; tolera pisces malos intra retia, si piscis bonus es. quare ante 
tempus uentilationis auolasti?

82.  Eerder in deze enarratio heeft hij nog meer overeenkomsten met de donatisten genoemd, cf. en. 
Ps. 54,16 fratres sumus, unum deum inuocamus, in unum Christum credimus, unum euangelium 
audimus, unum psalmum cantamus, unum amen respondemus, unum alleluia resonamus, unum 
pascha celebramus: quid tu foris es, et ego intus sum?

83.  Cf. en. Ps. 54,19 Hinc (sc. ab area dominica) illos paucos (sc. donatistas) superbiae uentus excus-
sit; tota palea non uolabit, nisi cum ille in ultimo uentilabit … in multis erant mecum [Ps 54,19] 
baptismum habebamus utrique, in eo erant mecum; euangelium utrique legebamus, erant in eo 
mecum festa martyrum celebrabamus, erant ibi mecum paschae solemnitatem frequentabamus, 
erant ibi mecum. sed non omnino mecum in schismate non mecum in haeresi non mecum … ergo 
in omnibus sacramentis mecum in una caritate non mecum in multis erant mecum [Ps 54,19]. 
Theologisch motiveert Augustinus de aanduiding als kaf dus met het argument dat het gewicht van 
de onmisbare liefde van 1 Kor. 13 (caritas) ontbreekt, zie en. Ps. 54,19. Dat hij het verlaten van de 
dorsvloer richting de donatisten beschouwt als een voorsorteren op de toekomstige veroordeling 
blijkt ook verderop, in en. Ps. 54,20; hierin o.a. humilabit illos deus, humilabit illos in damnatio-
ne, quia erecti sunt in dissensione … dicis illi: peris in haeresi, in schismate; necesse est ut deus 
retribuat istis malis; uenies in damnationem.

84.  Boek 3 van c. litt. Pet. is het eerste niet-homiletische geschrift dat relevant is in dit verband, zie 
boven.

85.  Cf. ep. Io. tr. 3,5 Hierin o.a. Quando illis tentatio uenerit, uelut occasione uenti, uolant foras, quia 
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De opmerkelijke combinatie van de dorsvloer met de vogels uit de gelijkenis van de 
zaaier (Matth. 13,4) komt terug in en. Ps. 25,2 en en. Ps. 149.86 In deze psalmpreken 
gaat Augustinus in gesprek met mensen die zich willen afscheiden van de katholieke 
kerk. In en. Ps. 149 zegt hij tegen hen: ‘Zelfs als u tarwe buiten de dorsvloer zou 
zijn, dan zouden de vogels u vinden en oppikken.’ In zijn argumentatie benoemt 
dus de theoretische mogelijkheid dat mensen die zich afscheiden koren zijn. Maar 
vervolgens snijdt hij iedere gedachte van heil buiten de kerk de pas af. Dat Augus-
tinus de aanwezigheid van koren onder de afgescheidenen slechts als theoretische 
mogelijkheid presenteert, blijkt ook uit het onmiddellijke vervolg: ‘Bovendien geef 
je juist door weg te gaan en weg te vliegen het bewijs dat je kaf bent. En omdat je 
zo licht was, ben je weggeblazen van onder de poten van de (dorsende) runderen 
toen de wind kwam.’87 Enigszins voorzichtiger drukt de prediker zich uit in en. Ps. 
25,2: ‘Wie zich buiten de dorsvloer bevindt, wordt eerder door de vogels opgepikt 
dan dat hij binnengaat in de korenschuur.’88 De voorzichtige formulering (prius) lijkt 
nog de mogelijkheid open te laten dat er koren onder de donatisten zou zijn. Toch 
herhaalt de prediker in het onmiddellijke vervolg dat er voorafgaand aan het wannen 
alleen kaf van de dorsvloer verdwijnt. Zo blijft hij bij zijn adagium dat er geen heil 
is buiten de kerk, en dat afscheiding van de ecclesia catholica voorsorteert op de 
eeuwige afscheiding van het kaf.89

Er is ook sprake van koren bij de donatisten in s. 164, een preek die met zekerheid 
wordt gedateerd na de collatio Carthaginensis (juni 411 AD). Expliciet zegt Augusti-
nus dat er tijdens het dorsen niet alleen kaf maar ook korenkorrels buiten de dorsvloer 
kunnen terechtkomen. Evenals in c. Gaud. wordt hier de aanwezigheid van ware 
gelovigen bij de donatisten verondersteld. Tegelijk herhaalt de prediker dat er geen 
heil is buiten de de dorsvloer van Christus, ofwel de katholieke kerk. In dit verband 
benadrukt hij evenals eerder de noodzaak dat weggeraakte korenkorrels worden 
teruggebracht naar de katholieke kerk als de enige kerk van Christus. In dit verband 
worden de keizerlijke wetten vergeleken met de harken en de bezems waarmee de 

grana non erant … nam uultis nosse, carissimi, quam certissime dicatur hoc, ut qui forte exierunt 
et redeunt, non sint antichristi, non sint contrarii Christo? qui non sunt antichristi, non potest fieri 
ut remaneant foris. 

86.  Deze combinatie verschijnt in de niet-homiletische werken voor het eerst in ep. 105 (409 AD), 
zie boven.

87.  Cf. en. Ps. 149,3 De area uis excuti? etsi triticum esses foris ab area, inuenirent te uolatilia, et 
colligerent te. adde quia eo ipso quo discedis et uolas, paleam te esse indicas; et quia leuis eras, 
uenit uentus, et de sub pedibus boum ablatus es.

88.  Cf. en. Ps. 25,2,5 Nemo ante tempus uentilationis deserat aream, quasi dum non uult pati peccato-
res, ne praeter aream inuentus, prius ab auibus colligatur, quam ingrediatur in horreum.

89.  Cf. en. Ps. 25,2,6 Non uolat ante uentilationem nisi palea, remanet autem et frumentum et palea; 
uentilabitur uero palea cum uenerit tempus uentilationis.
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goede werkers rondom de dorsvloer terug vegen wat is weggeraakt. Overigens wekt 
de wijze waarop de prediker spreekt over het teruggeveegde koren dat is vermengd 
met aarde evenals in c. Gaud. de indruk dat het percentage graan aanzienlijk is.90 
Kortom, de kerkvader spreekt hier wel over koren bij de donatisten. Toch blijft hij 
ook in s. 164 erbij dat hun afscheiding voorsorteert op de toekomstige afscheiding 
van het kaf, en dat terugkeer naar de ecclesia catholica heilsnoodzakelijk is.91

5.1.3.3 Deelconclusies
In de polemiek met de donatisten stelt Augustinus al in zijn vroegste niet-homiletische 
geschriften dat er slechts één dorsvloer van Christus (area dominica) is, namelijk 
de katholieke kerk. In dit verband kwalificeert hij de donatisten als louter kaf dat 
wordt weggeblazen voordat het echte wannen begint. De eschatologische scheiding 
van koren en kaf tekent zich volgens hem dus al af in het actuele onderscheid tussen 
de katholieke en de donatistische kerk. Wel spreekt Augustinus genuanceerder over 
de donatisten dan over de manicheeërs. In uera rel. (390 AD) veroordeelt hij de 
manicheeërs als ketters vanwege verschil in doctrina en sacramenta, maar volgens 
hem is dit verschil niet aan de orde wanneer het gaat over de donatisten. Daarom 
noemt hij de donatisten geen ketters (haeretici) maar scheurmakers (schismatici). 
In de literatuur wordt soms verondersteld dat Augustinus het onderscheid tussen 
ketters en scheurmakers zou hebben gemaakt om kerkpolitieke redenen, namelijk 
om maximaal bij te dragen aan verzoening. Maar Augustinus maakt dit verschil 
al in de jaren voordat hij als ambtsdrager betrokken raakt bij het conflict. Het is 
daarom aannemelijk dat hij ook persoonlijk positiever oordeelt over de donatisten 
dan over de manicheeërs. Dat neemt niet weg dat hij de donatistische afscheiding 
van meet af aan interpreteert als het verlaten van de enige dorsvloer van Christus, 
wat volgens hem kenmerkend is voor het kaf in onderscheid van het koren. Om 
inzichtelijk te maken hoe zwaar hij de donatisten hun afscheiding aanrekent, noemt 
hij hen gaandeweg het conflict (vanaf het eerste grote anti-donatistische werk c. ep. 
Parm., 400-404 AD) het allerlichtste kaf (leuissima palea). Hiermee kwalificeert 
hij hen als veroordelenswaardiger dan het ‘gewone’ kaf binnen de kerk. Dit doet 
hij ondanks het feit dat de donatisten doorgaans meer ernst maken met een heilige 

90.  Cf. s. 164,12 Excutiuntur aliquando de area dominica et paleae; interdum et grana, sed non longe. 
sunt autem operarii boni, circumeunt aream, et ea quae foris excussa sunt, quibusdam mundatoriis 
trahunt et reuocant in aream, etsi trahendo, etsi cogendo. mundatoria instrumenta sunt leges istae 
mundanae. reuoca, etiam cum terra trahe triticum, ne propter terram pereat triticum. 

91.  Veelzeggend is de wijze waarop Augustinus in deze preek de keizerlijke anti-donatistische wetten 
verdedigt, en stelt dat de weggeraakte korenkorrels teruggeveegd moeten worden om te voor-
komen dat ze verloren gaan, cf. o.a. s. 164,12 reuoca, etiam cum terra trahe triticum, ne propter 
terram pereat triticum.
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levenswandel dan het kaf van de vleselijke christenen in de kerk. In dezelfde jaren 
gaat Augustinus ertoe over om de donatisten te scharen onder de ketters (haeretici). 
Hij doet dit voor het eerst in c. litt. Pet. (400-405 AD). In dit verband kan worden 
gewezen op een politiek-praktische reden, namelijk de pogingen van de katholieken 
om de anti-haeretische wetgeving te betrekken op de donatistische kerk, evenals 
enkele decennia eerder. Niet minder belangrijk is de theologische reden. Volgens 
Augustinus is afscheiding het gevolg van hoogmoed (superbia) en is het een misdaad 
die ten diepste broedermoord betekent (crimen homicidii). Daarom beschouwt hij 
bij nader inzien het volharden in afscheiding als voldoende reden om schismatici 
als haeretici te bestempelen.

Ondanks de radicaliteit waarmee Augustinus de afgescheidenen afschrijft als kaf, 
spreekt hij enkele malen over korenkorrels die bij de donatisten zijn verzeild geraakt. 
Hij doet dit in c. litt. Pet. (400-404 AD), ep. 105 (409 AD) en in c. Gaud. (418-419 
AD). Ook werkt hij vlak voor de collatio Carthaginensis (juni 411 AD) mee aan 
vergaand herenigingsvoorstel waarbij de donatistische bisschoppen in geval van her-
eniging hun ambt behouden op voet van gelijkheid met de katholieke bisschoppen. 
Impliciet erkent de kerkvader hiermee dat er oprechte christenen te vinden zijn in 
de donatistische kerk. Desondanks blijft hij in zijn anti-donatistische polemiek bij 
het adagium dat er geen heil is buiten de ecclesia catholica. In de beeldtaal van de 
dorsvloer schrijft hij bijvoorbeeld dat korenkorrels die van de dorsvloer verdwijnen, 
worden weggepikt door de vogels voordat ze terechtkomen in de hemelse koren-
schuur. Ook blijft hij betogen dat het weggeraakte graan moet worden teruggeveegd 
naar de katholieke kerk als de enige dorsvloer van Christus.

Wanneer c. Gaud. (418-419 AD) verschijnt, is het effect van de anti-donatistische 
wetten duidelijk merkbaar. Grote groepen mensen worden ‘teruggeveegd’ naar de 
dorsvloer van de ecclesia catholica. Augustinus wekt de indruk dat hij een aanzienlijk 
percentage van deze ‘terugkomers’ als echt koren beschouwt. Ook hieruit kan worden 
afgeleid dat hij positiever over het geestelijke gehalte van de donatisten oordeelt dan 
op het eerste gezicht uit zijn veroordelende woorden is af te leiden. Veelzeggend 
in dit verband is dat de kerkvader de donatisten doorgaans geen verwijten maakt 
inzake hun orthodoxie of hun levenswandel, maar des te meer inzake hun afschei- 
ding.

Wat betreft de homiletische werken kan worden vastgesteld dat deze bevestigen wat 
de analyses van de niet-homiletische werken hebben opgeleverd. Ook hier functio-
neert de area als metafoor voor het ‘reeds’ van het laatste oordeel: de afscheiding van 
de ecclesia catholica wordt voorgesteld als een voorsorteren op de eschatologische 
afscheiding van het kaf. De nuancering dat er ook sprake kan zijn van korenkorrels 
die bij de donatisten verzeild raken, komt terug in enkele preken: ep. Io. tr. 3; en. 
Ps. 25,2; en. Ps. 149 en s. 164. Evenals in de niet-homiletische teksten wordt hierbij 
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consequent gecommuniceerd dat er geen heil is buiten de katholieke kerk, en dat 
terugkeer naar deze dorsvloer van Christus voor het echte koren conditio sine qua 
non is.

5.1.4 De area als metafoor voor het onderscheid binnen en buiten de kerk in de 
context van de eigen kerk

5.1.4.1 Niet-homiletische werken
Wanneer Augustinus de ecclesia catholica afgrenst ten opzichte van de manicheeërs 
en de donatisten, communiceert hij niet alleen een boodschap voor zijn tegenstanders. 
De polemische geschriften zijn immers ook bedoeld voor zijn eigen achterban. Daar-
om kunnen de anti-manichese en de anti-donatistische geschriften in deze paragraaf 
niet als vanzelfsprekend buiten beschouwing blijven. Maar om onnodige herhalingen 
van het voorgaande te voorkomen zal hieraan alleen worden gerefereerd voor zover 
dat nieuwe informatie oplevert.

In uera rel. (390 AD) wordt de kerk als de dorsvloer van Christus scherp onder-
scheiden van de heidenen (pagani), de ketters (haeretici), de scheurmakers (schis-
matici) en de Joden (Iudaei).92 Het contrast met de pagani is voor Augustinus het 
meest evident, omdat zij de ene ware God niet vereren.93 Wat betreft de haeretici 
maakt Augustinus onderscheid tussen twee soorten: enerzijds ketters die zich zo-
wel in de heilige handelingen (sacramenta) als in de leer (doctrina) onderscheiden 
van de kerk (zoals de serpentini94 en de manicheeërs); anderzijds ketters die wel 
dezelfde sacramenten kennen maar afwijken van de kerkelijke leer (zoals de pho-
tiniani95 en de arianen). Wat betreft de Iudaei erkent de kerkvader dat zij de ene 
en almachtige God aanroepen. Maar volgens hem verwachten zij van Hem slechts 
tijdelijke en zichtbare goederen in plaats van het geestelijke heil. Het dichtste bij de 
kerk staan de donatisten. Met hen is de overeenkomst in de leer en de sacramenten 
zo wezenlijk dat zij volgens Augustinus thuis horen in de katholieke kerk, ondanks 
hun afscheiding. Genoemde nuanceringen laten onverlet dat de kerkvader resoluut 

92.  Cf. uera rel. 9-10. 
93.  Cf. o.a. uera rel. 1-3 en 7-8.
94.  De serpentini zijn een gnostische groepering die later door Augustinus worden aangeduid als de 

ophitae, cf. haer. 17. Zij worden reeds bij Irenaeus vermeld in Haer. 1,30. Cf. o.a. R.M. Wilson, 
‘Gnosis/Gnostizismus II. Neues Testament, Judentum, Alte Kirche’ in: TRE 13 (1984), p. 535-550, 
met name p. 542-550.

95.  De photiniani zijn de volgelingen van Photinus, bisschop van Sirmium (ongeveer 344-351 AD). 
Photinus is afgezet vanwege zijn afwijkende christologische visie. Geen van zijn werken is be-
waard gebleven. Wat betreft zijn denkbeelden is bekend dat hij niet erkende dat Christus echt God 
is. De photiniani zijn veroordeeld tijdens het concilie te Constantinopel in 381 AD. Cf. o.a. F.W. 
Norris, ‘Photinus’ in: EEC (1997), p. 919-920 en T. Böhm, ‘Photin’ in: RGG 6 (2003), p. 1322.
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stelt dat de uera religio uitsluitend is te vinden binnen de grenzen van de dorsvloer 
van de wereldwijde kerk.96

Opmerkelijk is een passage aan het slot van uera rel. 11. Ondanks zijn kerkelijke 
exclusivisme gaat Augustinus hier in op de mogelijkheid dat er buiten de christe-
lijke kerk (aangeduid als populus christianus) het koren van oprechte gelovigen 
(aangeduid als boni uiri) te vinden is. Volgens hem laat Gods voorzienigheid nogal 
eens toe dat zij tegen hun wil door ‘turbulente beroeringen van vleselijke mensen’ 
worden verdreven uit de kerk. Over hen schrijft hij dat zij de smaad en het onrecht 
dat hun wordt aangedaan, zeer geduldig verdragen omwille van de kerkelijke vrede. 
Zij zijn er nooit op uit geweest een nieuwe afscheiding of ketterij te veroorzaken. 
Daarom kan men van hen leren hoe echt de genegenheid en hoe oprecht de liefde is 
waarmee men God behoort te dienen. Het is hun bedoeling terug te keren naar de 
kerk wanneer dat mogelijk is. Soms is dat niet mogelijk omdat de storm blijft aan-
houden of omdat hun terugkeer een nieuwe of zelfs ergere storm zou veroorzaken. 
Desondanks blijven zij bereid om dienstbaar te zijn, zelfs aan hen die de oorzaak 
zijn van de onrust en de verwarring waardoor zij moesten weggaan. Zonder zich 
op enige wijze af te scheiden in samenkomsten, verdedigen zij tot de dood toe het 
geloof waarvan zij weten dat het in de kerk wordt verkondigd, en zij steunen het met 
hun getuigenis. Zij worden in het verborgene gekroond door de hemelse Vader die 
in het verborgene ziet. Volgens eigen zeggen kent Augustinus concrete voorbeelden 
uit de praktijk, al vormen zij in zekere zin uitzonderingen die de regel bevestigen.97

Het is de vraag wie Augustinus in uera rel. 11 op het oog heeft. Duidelijk is dat 
het gaat over gelovigen die door toedoen van anderen buiten de katholieke kerk zijn 
terechtgekomen, zonder dat zijzelf dat willen. Bekend is de interpretatie dat deze 
woorden betrekking zouden hebben op mensen die ten onrechte zijn geëxcommu-
niceerd.98 Al hoeft deze verklaring niet bij voorbaat uitgesloten te worden, er zijn 

96.  Cf. uera rel. 9-10.
97.  Cf. uera rel. 11 Saepe etiam sinit diuina prouidentia per nonnullas nimium turbulentas carnalium 

hominum seditiones expelli de populo christiano etiam bonos uiros. quam contumeliam uel iniu-
riam suam cum patientissime pro ecclesiae pace tulerint neque ullas nouitates uel schismatis uel 
haeresis moliti fuerint, docebunt homines, quam uero affectu et quanta sinceritate caritatis deo 
seruiendum sit. talium igitur uirorum propositum est aut sedatis remeare turbinibus aut, si id non 
sinantur - uel eadem tempestate perseuerante uel ne suo reditu talis aut saeuior oriatur - tenent 
uoluntatem consulendi etiam eis ipsis, quorum motibus perturbationibusque cesserunt sine ulla 
conuenticulorum segregatione usque ad mortem defendentes et testimonio iuuantes eam fidem, 
quam in ecclesia catholica praedicari sciunt. hos coronat in occulto pater in occulto uidens. rarum 
hoc uidetur genus, sed tamen exempla non desunt; immo plura sunt, quam credi potest.

98.  In de praktijk wordt uera rel. 11 vaak samen met bapt. 1,26 besproken omdat het in beide tek-
sten gaat over het koren van ware gelovigen buiten de dorsvloer van de katholieke kerk. Enkele 
namen van interpreten die de woorden betrekken op onterecht geëxcommuniceerden zijn Specht,
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wel vragen bij te stellen. In het voorafgaande hoofdstuk (uera rel. 10) gaat Augus-
tinus expliciet in op de mensen die door de kerkelijke tucht worden buitengesloten 
(exclusi). Over hen merkt hij het volgende op: (a) zij keren terug met boetedoening, 
of (b) zij vervallen in losbandige vrijheid, of (c) zij veroorzaken een afscheiding, of 
(d) zij brengen een ketterij voort. Het gaat dus over christenen bij wie er al dan niet 
terecht sprake is van een zondige leefwijze en/of een ketterij. Bovendien is volgens 
Augustinus terugkeer naar de kerk mogelijk in geval van excommunicatie, behalve als 
men volhardt in datgene waarom men is geëxcommuniceerd.99 Maar in uera rel. 11 
heeft hij het over mensen voor wie terugkeer niet mogelijk is. Bovendien gaat het over 
christenen die worden geprezen om hun voorbeeldige levenswandel. Het is daarom 
de vraag of Augustinus met deze ‘korenkorrels’ buiten de kerk werkelijk al dan niet 
terecht geëxcommuniceerde mensen bedoelt. Het is daarom de moeite waard om na 
te gaan of er een andere interpretatie van deze passage mogelijk is. Belangrijk voor 
de interpretatie van uera rel. 11 is de vraag wie er worden bedoeld met de carnales 
homines die er debet aan zijn dat dergelijk koren buiten de dorsvloer terechtkomt. In 
geval van onterechte excommunicatio zou men deze carnales moeten zoeken onder 
de kerkelijke leidslieden. Gezien de onmiddellijke context is het echter meer voor de 
hand liggend om deze carnales te interpreteren als mensen die de kerk hebben verla-
ten, hetzij om te kiezen voor een vrijheid zonder God, hetzij vanwege afscheiding van 
de kerk, hetzij vanwege ketterij.100 Dergelijke lieden worden bestempeld als de ver-
oorzakers van allerlei nogal turbulente beroeringen (nonnullas nimium turbulentas 
seditiones). Het woord seditio (oproer, opstand tegen het bestaande gezag) verschijnt 
bij Augustinus regelmatig met betrekking tot de onrust die in de kerk veroorzaakt 

Bavaud en Simonis. Specht schrijft over de volgens hem onterecht geëxcommuniceerden in 
uera rel. 11 en bapt. 1,26 o.a.: ‘Ein solcher steht nach unserem h. Lehrer zwar nicht in sicht-
barer und äusserer, aber in unsichtbarer und innerer Verbinding mit der Kirche, er gehört 
nicht dem Leibe, aber der Seele der Kirche an …’, zie T. Specht, Die Lehre von der Kirche 
nach dem h. Augustin, Paderborn 1892, p. 66-67. Bavaud schrijft: ‘Saint Augustin fait allusi-
on au cas de celui qui serait injustement excommunié’, zie G. Bavaud in: BA 29 (1964), p. 
115, noot 3. Zo ook Simonis, zie W. Simonis, Ecclesia visibilis et invisibilis. Untersuchun-
gen zur Ekklesiologie und Sakramentenlehre in der afrikanischen Tradition von Cyprian 
bis Augustinus, Frankfurt am Main 1970, p. 118-119. In hun recente tekstuitgaven met com-
mentaar laten Sieben en Lössl zich echter niet hierover uit, zie H.-J. Sieben, Augustinus. De 
baptismo – über die Taufe, Paderborn-München-Wien 2006, p. 94-95; J. Lössl, Augusti-
nus. De vera religione – die wahre Religion, Paderborn-München-Wien 2007, p. 104-105.

 99.  Veelzeggend is het feit dat Augustinus zelf de mogelijkheid van terugkeer uitdrukkelijk noemt 
in uera rel. 10: exclusi autem aut paenitendo redeunt aut in nequitiam male liberi defluunt … 

100.  Cf. uera rel. 10. Onmiddellijk voorafgaand aan uera rel. 11 gaat het in uera rel. 10 over chris-
tiani carnales die de kerk hebben verlaten. Zij worden in verband gebracht met losbandigheid 
(in nequitiam male liberi defluunt), afscheiding (schisma faciunt) of ketterij (haeresim aliquam 
gignunt).
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wordt door schismatici en haeretici.101 Deze carnales homines zijn dus mensen die 
de kerk vijandig gezind zijn. Bovendien zijn zij volgens Augustinus in staat zijn om 
andere christenen te verdrijven uit de kerk (expellere). Het zijn dus mensen die op 
enige wijze zeggenschap hebben over anderen, zoals bijvoorbeeld grootgrondbezitters 
en andere heren die zeggenschap hebben over hun ondergeschikten. Zij belemmeren 
de bedoelde boni uiri om nog naar de ecclesia catholia te gaan, al zouden die dat 
wel willen. Vermoedelijk denkt Augustinus hier aan mensen die afhankelijk zijn van 
het gezag van hun heren, zoals bijvoorbeeld de pachters (coloni) en hun familieleden 
die werkzaam zijn op de grote landerijen van het Noord-Afrikaanse platteland.102 
Van hen is bekend dat zij soms gedwongen worden om hun heer te volgen in zijn 
godsdienstige keuze.103 In de praktijk is het dus goed mogelijk dat oprecht gelovige 
katholieken niet meer naar hun eigen kerk kunnen gaan omdat het hun onmogelijk 
wordt gemaakt door hun landheer. Desondanks is het hun voornemen om daar weer 
heen te gaan wanneer dat mogelijk is. Volgens Augustinus is het kenmerkend voor 
dergelijke graankorrels buiten de dorsvloer van Christus dat zij zich innerlijk dis-
tantiëren van iedere afscheiding of ketterij en dat zij innerlijk verbonden blijven met 
de ecclesia catholica. Hij merkt op dat concrete voorbeelden van zulke gelovigen 

101.  Zie diverse Latijnse woordenboeken. Zie verder ter illustratie het volgende uit de werken van 
Augustinus: in rhet. 8 staat seditio in contrast met concordia; in mor. 2,74 is seditio aanduiding 
voor onenigheid in manichese kring; in doctr. chr. 4,42 verschijnt seditio als aanduiding van op-
roer (cf. 2 Kor. 6,5); in c. Faust. 19,17 gaat het over carnales seditiones die de kerk in verwarring 
brengen; in cons. eu. 3,34 wordt seditio als oproer genoemd als een van de vergrijpen waarvoor 
Barabbas is veroordeeld (cf. Luk. 23,25); in c. ep. Parm. 3,17 worden de donatisten beschul-
digd van turbulentissimas et sceleratissimas seditiones, zie ook 2,37; in Cresc. 2,42 wordt de 
schismatici en de haeretici verweten dat zij de kerk hebben verlaten met seditionibus impiis; in 
cath. fr. 73 worden de seditiones opnieuw gerelateerd aan haereses en schismata; in qu. 4,26-27 
functioneert seditio als aanduiding van de opstand van Korach, Dathan en Abiram (cf. Num. 16), 
etcetera.

102.  Zie over de coloni ook hoofdstuk 2 (de area in de context van de Noord-Afrikaanse samenle-
ving).

103.  Dat de religieuze overtuiging van een grootgrondbezitter van grote invloed kan zijn op zijn ar-
beidslieden, blijkt uit ep. 66 (400 AD), waarin voorbeelden worden genoemd van mensen die 
worden gedwongen over te gaan naar de kerk van hun heer (dominus). De aanleiding tot het 
schrijven van deze brief ligt in een concrete situatie van een gedwongen bekering van coloni. 
Augustinus maakt de donatistische bisschop Crispinus van Calama in Numidië scherpe verwijten 
omdat hij zijn coloni heeft gedwongen over te gaan naar de donatistische kerk en zich te laten 
overdopen. Daarbij wordt de spanning benoemd tussen de keizerlijke wetten (iussio regalis) ten 
gunste van de ecclesia catholica en de provinciale praktijk in Numidië (iussio prouincalis) ten 
gunste van de pars Donati, cf. ep. 66,1-2; zie hierover ook c. litt. Pet. 2,184. Een later voorbeeld 
van de omgekeerde situatie is ep. 58 (401-410 AD). De brief is gericht aan Pammachius, een 
Romeinse senator met grote landgoederen in Numidië, de brandhaard van het donatisme, cf. ep. 
58,1. Augustinus prijst Pammachius omdat het hem is gelukt zijn donatistische coloni binnen te 
brengen in de ecclesia catholica.
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misschien zeldzaam lijken, maar toch niet ontbreken, zelfs dat er meer zijn dan men 
zou denken.104 Hij schrijft dergelijke ‘stille’ catholici dus niet af, maar toont begrip 
voor hun moeilijke situatie met de woorden dat de Vader die in het verborgene ziet, 
hen in het verborgene kroont.105 Wat Augustinus in uera rel. 11 schrijft over koren 
buiten de dorsvloer, is een belangrijke nuancering van zijn kerkelijke standpunt. Toch 
betekent dit niet dat hij inhoudelijk afstand zou nemen van het principe dat er geen 
heil is buiten de katholieke kerk. Noodzakelijk is en blijft immers ook voor dergelijk 
koren een blijvende innerlijke verbondenheid met haar.106

Op soortgelijke wijze als in uera rel. wordt in agon. (396 AD) de kerk als dorsvloer 
afgebakend ten opzichte van scheurmakers, ketters, Joden en heidenen.107 Augustinus 
wekt de indruk dat de katholieke kerk zeer talrijk is geworden. Volgens hem zijn het 
slechts weinigen (pauci) die zich nog van haar distantiëren.108 Al kan hij spreken 
over pauci in vergelijking met de wereldwijde kerk, toch is hier sprake van hyper-
bolisch taalgebruik. In de plaatselijke situatie van Hippo Regius en omstreken heeft 
hij immers de handen vol aan de vele donatisten, nog afgezien van al de heidenen, 
ketters en Joden die door hem onder deze pauci worden geschaard.

Van meet af aan heeft Augustinus de neiging om de aanduiding area te reserveren 
voor de ecclesia catholica. Wel is hij hierin minder strikt in zijn vroegere geschriften. 
Meerdere malen spreekt hij dan nog over twee dorsvloeren.109 Ook noemt hij in ps. c. 
Don. (393-394 AD) de katholieke kerk nog area nostra, waarmee hij impliceert dat 
er nog andere areae kunnen zijn.110 In adn. Iob (rond 400 AD) gaat het expliciet over 

104.  Cf. uera rel. 11 Rarum hoc uidetur genus, sed tamen exempla non desunt; immo plura sunt, quam 
credi potest.

105.  Cf. uera rel. 11 Hos coronat in occulto pater in occulto uidens. Deze woorden lijken te verwijzen 
naar Matth. 6,4, maar daar staat dat de Vader die in het verborgene ziet in het openbaar (in plaats 
van het verborgene) zal vergelden. Blijkbaar denkt de kerkvader hier aan een geestelijke beloning 
in het heden, en niet zoals in de Bijbelse tekst aan een eschatologische vergelding.

106.  Zie hierover o.a. F. Hofmann, Der Kirchenbegriff des hl. Augustinus in seinen Grundlagen und 
in seiner Entwicklung, München 1933, p. 221-232. Inzake eventuele ‘korenkorrels’ buiten de 
kerk (zoals in uera rel. 11 en bapt. 1,26) schrijft hij dat zij zich onderscheiden van de ketters en 
de afgescheidenen vanwege hun innerlijke geestelijke verbondenheid met de katholieke kerk, zie 
Hofmann, p. 228-229. 

107.  Cf. agon. 13.
108.  Cf. agon. 13; hierin o.a. … pauci autem adhuc murmurant et inani liuore torquentur … 
109.  Het betreft de dorsvloer van het Joodse volk en de dorsvloer van de wereldwijde kerk. Zie hier-

voor o.a. ps. Don. 177-215 en exp. Gal. 26-31 en de bespreking hiervan in hoofdstuk 3. Ove-
rigens betreft het hier geen principieel maar een gradueel verschil tussen beide dorsvloeren, in 
casu het verschil tussen Gods volk ten tijde van de oudtestamentische en de nieuwtestamentische 
bedeling. Principieel gezien vormen beide dorsvloeren een eenheid, en gaat het op beide dors-
vloeren om eenzelfde soort koren en eenzelfde soort kaf.

110.  Zie boven (context donatistische polemiek).
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meerdere dorsvloeren die gelijktijdig naast elkaar bestaan. De betreffende passage 
handelt over de eenhoorn (monoceros of unicornis). Dit respectabele dier wordt ge-
interpreteerd als aanduiding van geestelijke leiders.111 In zijn commentaar schrijft de 
kerkvader dat het niet de bedoeling is dat zo’n eenhoorn een dorsvloer voor zichzelf 
zou willen maken. Het geoogste graan moet immers op de dorsvloer van Christus 
worden gebracht, dat wil zeggen de katholieke kerk. Maar volgens Augustinus is 
dat niet vanzelfsprekend. Expliciet spreekt hij in dit verband over de duivel als de 
aanvoerder van de ketterijen en scheuringen (princeps haeresum et schismatum).112 
De ketters en de scheurmakers zijn de mensen die de oogst niet binnenbrengen op 
de dorsvloer van Christus maar op hun eigen ‘dorsvloer’. Met dergelijke dorsvloeren 
naast de dorsvloer van Christus worden de afgescheiden en/of ketterse geloofsge-
meenschappen buiten de katholieke kerk bedoeld. Deze dorsvloeren worden dus 
rechtstreeks gerelateerd aan de activiteiten van de duivel en niet van Christus.113

In cat. rud. (400-405 AD) wordt de eerdere afbakening ten opzichte van heidenen, 
Joden, ketters en scheurmakers subtiel maar veelzeggend aangepast in: heidenen 
(gentiles/pagani), Joden (Iudaei) en ketters (haeretici). Dat betekent dat de dona-
tisten nu worden gerekend onder de ketters.114 Het feit dat de genoemde categorieën 
zich buiten de kerk bevinden, wordt door de kerkvader geduid als voorsorteren op 
de veroordeling in de oordeelsdag.115

Wanneer Augustinus in cons. eu. (400-405 AD) een exegese geeft van Mar. 9,38-
50, grenst hij de dorsvloer van de kerk opnieuw duidelijk af ten opzichte van de ket-

111.  Cf. adn. Iob 39. Hierin o.a. Et credes ei quia reddet tibi sementem? et in aream tuam inferet? 
[Iob 39,12].

112.  De aanduiding princeps haeresum et schismatum wijst op een hogere macht die de afzonderlijke 
menselijke haeretici en schismatici overstijgt. Bovendien wordt de duivel in de Bijbel expliciet 
aangeduid als princeps mundi huius, cf. bijvoorbeeld Joh. 12,31; 14,30; 16,11. Kortom, de prin-
ceps haeresum et schismatum is de duivel als de aanstichter van haereses en schismata.

113.  Cf. adn. Iob 39 … non autem ut sibi uelit aream facere, sicut princeps haeresum et schismatum 
et quicumque non dei gloriam quaerunt, sed suam. difficillimum est enim ut uelit iste monoceros, 
sed tamen et hoc praestat atque efficit in hominis animo, qui facit mirabilia solus, consilia [Ps 
71,18] destruens et omnem altitudinem extollentem se aduersus scientiam dei et [2 Cor 10,5] 
captiuans omnem intellectum ad oboedientiam [2 Cor 10,5] suam. 

114.  Genoemde drie categorieën verschijnen ook in cat. rud. 55; overigens worden de schismata wel 
weer expliciet genoemd naast de haereses in cat. rud. 44 en 53. De verandering betekent dus niet 
dat Augustinus nooit meer over de donatisten als schismatici zou spreken, maar wel dat hij de 
donatisten behalve als schismatici ook als haeretici aanduidt. Zie hierover ook boven (de context 
van de donatistische polemiek).

115.  Cf. cat. rud. 54 Et iudicii dies, qui separabit omnes impios a iustis in resurrectione mortuorum; et 
non solum eos qui sunt extra ecclesiam, sed etiam ipsius ecclesiae paleas … Hetzelfde patroon is 
getraceerd in de anti-manichese en de anti-donatistische werken (zie boven).
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ters.116 In de betreffende pericoop rapporteert Johannes verontwaardigd over iemand 
die in Jezus’ naam duivelen uitwerpt zonder Jezus te volgen (Mar. 9,38). De disci-
pelen hebben deze man verboden daarmee door te gaan, maar Jezus zegt: ‘Wie niet 
tegen ons is, die is voor ons’ (Mar. 9,40). In de kerkelijke context van Noord-Afrika 
zouden deze woorden betrokken kunnen worden op diverse afgescheiden christenen 
zoals de donatisten. Toch weigert Augustinus dat beslist. Volgens hem kan deze 
vorm van tolerantie onmogelijk betrekking hebben op ketters die de gemeenschap 
van de discipelen veroordelen, ofwel op christenen die zich negatief uitlaten over de 
katholieke kerk. Hiermee bevestigt de kerkvader dat hij weigert een afgescheiden 
kerk op enige wijze als legitiem te erkennen.117

Toch brengt Augustinus in bapt. (400-405 AD) op soortgelijke wijze als in uera rel. 
11 een nuancering aan in zijn ecclesiologische exclusivisme. In bapt. 1,26 noemt hij 
de mogelijkheid dat er koren van geestelijke christenen (spiritales) buiten de dorsvloer 
van de katholieke kerk terechtkomt. Volgens hem verlaten spiritales die geestelijke 
vorderingen maken de kerk niet uit zichzelf. Maar soms lijkt het erop dat zij worden 
verdreven door enige verdorvenheid of dwang van mensen.118 Bij de bespreking van 
uera rel. 11 zijn al kritische vragen gesteld bij de interpretatie dat hier sprake zou zijn 
van onterecht geëxcommuniceerde christenen. Deze vragen worden versterkt door 
bapt. 1,26. Volgens Augustinus ligt de oorzaak waardoor het betreffende koren buiten 
de dorsvloer is terechtgekomen in de verdorvenheid of dwang van mensen (aliqua 
peruersitas uel necessitas).119 Dit vocabulaire lijkt niet zo toepasselijk op een al te 

116.  In cons. eu. 4,6 schrijft Augustinus dat de haeretici één zijn met de ecclesia catholica wat betreft 
de sacramenten, maar dat zij tegen haar zijn wat betreft hun verdeeldheid (diuisio) en afscheiding 
(separatio). Gezien de nadruk op de afscheiding als datgene waarin zij tegen de kerk zijn, kan 
hier worden gedacht aan afgescheiden christenen zoals de donatisten. 

117.  Cf. cons. eu. 4,6-7. Hierin o.a. Unde ostendit etiam illum, de quo Iohannes suggesserat et unde 
iste eius sermo exortus est, quod non ita separabatur a societate discipulorum, ut eam tamquam 
hereticus inprobaret, sed sicut …

118.  Cf. bapt. 1,26 Spiritales autem siue ad hoc ipsum pio studio proficientes non eunt foras, quia et 
cum aliqua uel peruersitate uel necessitate hominum uidentur expelli, ibi magis probant quam 
intus permaneant, cum aduersus ecclesiam nullatenus eriguntur, sed in solida unitatis petra for-
tissimo caritatis robore radicantur.

119.  G. Finaert vertaalt deze woorden als volgt: ‘la méchanceté des hommes ou un cas de nécessité’, 
zie G. Finaert in: BA 29 (1964), p. 115. Sieben geeft een soortgelijke vertaling: ‘aufgrund der 
Schlechtigheit der Menschen oder einer Notlage’, zie H.-J. Sieben, De baptismo, p. 95. Deze 
vertaling is begrijpelijk wanneer men denkt aan het geval van een onterechte excommunicatie. 
Veelzeggend is dat Bavaud in zijn noten bij de vertaling van Finaert expliciet schrijft: ‘Saint 
Augustin fait allusion au cas de celui qui serait injustement excommunié’, zie G. Bavaud in: BA 
29 (1964), p. 115. Maar in werkelijkheid schrijft Augustinus niet over ‘een geval’. In bapt. 1,26 
is alleen sprake van de verdorvenheid en de dwang van mensen. Beter is daarom de vertaling 
van bijvoorbeeld King: ‘by some perversity or necessity among men’, zie J.R. King in: NPNF 4 
(1887, reprint 1994), p. 422.
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rigoureuze tuchtuitoefening door collega’s van de kerkvader. Veel beter passen deze 
woorden bij machthebbers, zoals grootgrondbezitters, die het hun ondergeschikten, 
zoals hun pachters (coloni), min of meer onmogelijk maken om nog naar de katholie-
ke kerk te gaan. Daarbij kan het gaan om schismatieke of haeretische, mogelijk zelfs 
niet-christelijke landheren die de katholieke kerk vijandig gezind zijn. Zij kunnen 
hun ondergeschikten wel verhinderen naar de kerk te gaan, maar zij kunnen hen niet 
van Christus scheiden. Augustinus schrijft zelfs dat dergelijke ‘korenkorrels’ zich 
in hun gedwongen omstandigheden nog verdienstelijker maken dan wanneer ze in 
de kerk hadden kunnen blijven. Al zijn hun heren de kerk vijandig gezind, zijzelf 
ondernemen op geen enkele wijze iets tegen de kerk. In plaats daarvan wortelen zij 
met zeer sterke wortels van liefde in de vaste rots van de eenheid, ofwel de kerk 
van Christus. Kortom, al kunnen zij uiterlijk geen deel uitmaken van de katholieke 
kerk, innerlijk blijven zij des te meer met haar verbonden in een hartelijke liefde 
die bij haar vijanden ontbreekt.120 Het is wel interessant dat hier opnieuw sprake is 
van koren buiten de dorsvloer van Christus. Toch blijft evenals in uera rel. 11 het 
ecclesiologische principe gehandhaafd dat er geen heil is buiten de wereldwijde kerk.

Dezelfde boodschap wordt met andere woorden gecommuniceerd in ep. 98 (408-
413 AD). Deze brief is een antwoord op enkele vragen van een collega, bisschop 
Bonifatius, inzake de kinderdoop. Volgens Augustinus maken de zonden van de 
doopouders of van de ambtsdragers de doop niet krachteloos.121 Daarbij betoogt hij 
dat het voor het heil van de dopelingen noodzakelijk is dat zij worden gedoopt binnen 
dorsvloer van de ecclesia catholica. In dit verband maakt hij een opmerking over de 
doop bij de ketters, zoals de donatisten.122 Volgens hem is die doop wel geldig, maar 
niet genoeg om deel te krijgen aan het heil.123 Enige tijd later stelt hij in un. bapt. 
(410-411 AD) dat er buiten de dorsvloer van de kerk geen goede mensen kunnen 
zijn.124 Wel erkent hij dat er iets goeds van God gevonden kan worden buiten de 
kerk. Concreet noemt hij bijvoorbeeld de waarheid van de opstanding der doden die 
bij de Joden aanwijsbaar is, de waarheid dat de wereld is geschapen door één God 

120.  Cf. bapt. 1,26 
121.  Cf. ep. 98,1-5.
122.  Evenals eerder worden de donatisten aangeduid als haeretici. Augustinus erkent dat er met hen 

geen verschil is in de sacramenten, maar verwijt hen des te meer dat zij zich buiten de kerk van 
Christus bevinden, cf. ep. 98,5.

123.  Cf. ep. 98,5 Nam si christiani baptismi sacramentum, quando unum atque id ipsum est, etiam 
apud haereticos ualet et sufficit ad consecrationem, quamuis ad uitae aeternae participationem 
non sufficiat, quae consecratio reum quidem facit haereticum extra domini gregem habentem 
dominicum characterem, corrigendum tamen admonet sana doctrina, non iterum similiter conse-
crandum, quanto potius in catholica ecclesia etiam per stipulae ministerium frumenta purganda 
portantur, ut ad massae societatem mediante area perducantur!

124.  Cf. un. bapt. 30 Intra istam aream et boni et mali esse possunt, extra eam boni esse non possunt.
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die bij de heidenen te vinden is, en de waarheid van het sacrament van de heilige 
doop die bij de ketters is bewaard gebleven. Deze opmerkingen zijn een nuancering, 
maar blijven binnen het bekende ecclesiologische kader dat er geen heil is buiten de 
dorsvloer van Christus.125

In f. et op. (413 AD) reageert Augustinus op christenen die van mening zijn dat 
iedereen zonder enig onderscheid tot de doop toegelaten zou moeten worden. In dit 
verband pleit Augustinus voor een goed functionerende kerkelijke tucht. Wie niet 
wil breken met een zondige leefwijze, mag volgens hem niet worden toegelaten tot 
de doop.126 Dat betekent dat hun de toegang tot de dorsvloer van Christus wordt 
geweigerd. Hiermee wil de kerkvader zeggen dat er voor hen geen hoop is zolang 
zij zich niet van hun zonden bekeren.127 Kortom, ook hier blijft de boodschap dat er 
buiten de wereldwijde kerk geen heil is.

5.1.4.2 Homiletische werken
Het onderscheid binnen en buiten de kerk komt terug in de homiletische werken, al 
is een deel hiervan al besproken in het kader van de donatistische polemiek. Illu-
stratief is bijvoorbeeld s. 5. De prediker schetst het perspectief van de toekomstige 

125.  Cf. un. bapt. 32 … quia et in Iudaeorum iniquitate detinetur ueritas resurrectionis mortuorum 
et in gentilium iniquitate detinetur ueritas unius dei, qui condidit mundum, et in eorum iniqui-
tate, qui cum Christo quia non colligunt spargunt, detinetur ueritas, qua in eius nomine pellunt 
spiritum inmundum, et in templorum sacrilegorum iniquitate inuenta est ueritas, qua colebant 
ignotum deum, et in daemonum iniquitate inuenta est ueritas, qua confessi sunt Christum: sic et 
in haereticorum iniquitate inuenta ueritas non neganda est, qua detinetur baptismi sacramentum. 
Het is veelzeggend dat Augustinus hier blijft spreken over Iudaeorum iniquitas, gentilium ini-
quitas, haereticorum iniquitas etc. Conditio sine qua non voor hun heil blijft volgens hem hun 
terugkeer naar de ecclesia catholica, cf. o.a. un. bapt. 4-5. 

126.  Cf. f. et op. 1 Quibusdam uidetur indiscrete omnes admittendos esse ad lauacrum regenerationis, 
quae est in Christo Iesu domino nostro, etiamsi malam turpemque uitam facinoribus et flagitiis 
euidentissimis notam mutare noluerint atque in ea se perseueraturos aperta etiam professione de-
clarauerint. Concreet gaat het vooral over mensen die een leven in een niet-huwelijkse seksuele 
relatie (si quisquam meretrici adhaeret) en over mensen die scheiden en vervolgens hertrouwen, 
cf. f. et op. 1-2. Overigens laat Augustinus zich genuanceerder uit over hertrouw in geval van 
echtscheiding na overspel, cf. f. et op. 35. Volgens Augustinus laat de permixtio van de kerk on-
verlet dat Christus de ecclesia disciplina heeft ingesteld, cf. f. et op. 3-4. Hij distantieert zich van 
de rigoureuze tuchtuitoefening van de donatisten die volgens hem de vrede van de kerk verstoort, 
maar signaleert ook het gevaar van een niet goed functionerende kerkelijke tucht, cf. f. et op. 6-7.

127.  In f. et op. 31 maakt Augustinus onderscheid tussen (a) hen aan wie de toegang tot de dorsvloer 
van Christus wordt ontzegd en (b) hen die wel binnenkomen, nog afgezien van de vraag of zij 
behoren bij koren of kaf. Uitdrukkelijk verklaart hij dat het niet zijn bedoeling is om iemand die 
tot Christus wil komen tegen te houden, maar wel dat mensen die volharden in hun zonden tot 
het inzicht komen dat zij zelf nog niet willen komen. Hij schrijft bijvoorbeeld, cf. f. et op. 31 
unde non sunt isti inter eos deputandi, qui ad conuiuium nuptiarum uenerunt, sed inter eos, qui 
uenire noluerunt.
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scheiding. Daarbij gaat hij in op de vraag van Ps. 42/43,1: ‘Oordeel mij, God, en maak 
onderscheid tussen mijn zaak en de zaak van het onheilige volk.’128 De ik-persoon 
van de psalm is volgens hem representatief voor de kerk. Dit impliceert dat het gebed 
onderscheid maakt tussen de kerk en het onheilige volk. Dit onderscheid zou men 
kunnen betrekken op kerkleden en ‘buitenstaanders’ zoals de ketters. Maar volgens 
Augustinus is het zo evident dat de kerk zich onderscheidt van de ketters dat hij er 
verder geen woorden aan wil wijden.129 In plaats daarvan richt hij zich op het on-
derscheid dat hem relevanter lijkt voor zijn gehoor, namelijk het onderscheid tussen 
koren en kaf binnen de grenzen van de dorsvloer: ‘De kerk vraagt (in deze psalm) 
niets anders dan dat haar zaak wordt onderscheiden van hen met wie zij is vermengd, 
en die zij moet verdragen tot het einde toe.’130 Kortom, het onderscheid binnen of 
buiten de dorsvloer wordt door de prediker wel benoemd, maar hiermee stelt hij 
zich niet tevreden als hij preekt voor zijn eigen kerkvolk. Hij weigert zijn hoorders 
gerust te stellen op grond van het enkele feit dat zij zich in de ecclesia catholica op 
de goede plaats bevinden. Liever concentreert hij zich op het onderscheid dat zich 
aftekent tussen de gemeenteleden die hij voor zich ziet. 

Een preek waarin wel alle nadruk valt op het onderscheid tussen de dorsvloer 
van de kerk en wat daarbuiten valt, is s. 71, een preek over de zonde tegen de Hei-
lige Geest. Volgens Augustinus is de kerk ondanks haar gemengde gestalte toch de 
heilige kerk (sancta ecclesia) waarin de Heilige Geest (Spiritus Sanctus) aanwezig 
is.131 In dit verband benadrukt hij dat de vergeving van de zonden alleen te vinden is 
binnen de kerk die Christus vergadert door zijn Heilige Geest, in casu de katholieke 
kerk. Expliciet wordt gesteld dat alle andere gemeenten en groeperingen niet door 

128.  Cf. s. 5,3 Ueniet tempus ut separetur. ideo cantauimus: iudica me deus et discerne causam meam 
de gente non sancta [Ps 42,1].

129.  Cf. s. 5,3 Putatis, fratres, quia ad hoc se uult discerni ecclesia, ut ab haeresibus tamquam sarmen-
tis praecisis separetur? iam ab ipsis separata est. Hier is sarmenta een aanduiding van de ranken, 
zoals in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken (Joh. 15). Bedoeld zijn de haeretici die als 
wijnranken zijn afgesneden. Anders dan in Joh. 15 wordt dit afgesneden zijn niet eschatologisch 
geïnterpreteerd, maar als een voortijdige realisering van de toekomstige scheiding (het ‘reeds’ 
van de toekomstige scheiding). Als concrete voorbeelden van de ketters worden genoemd: de do-
natisten, de arianen en de manicheeërs. Verderop in de preek wordt ook het onderscheid benoemd 
tussen de kerk en de Joden voor zover zij niet in Christus geloven, zie s. 5,3-6.

130.  Cf. s. 5,3 Numquid ita dicit ecclesia: iudica me deus et discerne causam meam [Ps 42,1], ut a 
parte Donati, aut ab arrianis, uel a manichaeis segregetur? non se rogat discerni nisi ab his qui ei 
mixti sunt, quos oportet toleret usque in finem. Met ecclesia wordt hier bedoeld de ‘ware’ kerk, 
dat wil zeggen het koren op de dorsvloer in onderscheid van het kaf waarmee het is vermengd.

131.  Cf. s. 71,37 Hierin o.a. Dedit (sc. Christus) ecclesiae suae spiritum sanctum, ut cuicumque in eo 
peccata dimitteret, dimitterentur ei … in ipso spiritu sancto remissionem accipit (sc. aliquis qui 
accesserit corde non ficto) peccatorum. qui spiritus in sancta ecclesia, etiam isto tempore quo 
uelut area cum palea trituratur, sic operatur, ut nullius ueram confessionem aspernetur …
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de Heilige Geest zijn bijeengebracht. Zij kunnen zich wel kerk van Christus (Christi 
ecclesiae) noemen, maar zijn het niet.132 De prediker waarschuwt dat christenen die 
weigeren terug te keren naar de katholieke kerk de zonde tegen de Heilige Geest 
begaan. Deze zonde wordt onvergeeflijk genoemd, niet omdat zij in zichzelf onver-
geeflijk zou zijn, maar omdat zij betekent dat mensen de vergeving niet zoeken waar 
zij te vinden is, namelijk binnen de ecclesia catholica.133

Een andere preek waarin de dorsvloer het onderscheid binnen en buiten de kerk 
inzichtelijk maakt, is s. 223. In deze preek gaat het, evenals in s. 5, vooral om het 
verschil tussen koren en kaf binnen de kerk. Toch wordt de vinger ook gelegd bij het 
gevaar voor wie daarbuiten belandt: 

En als Hij, die zonder vergissing onderscheid maakt, zal gekomen zijn, dan zal Hij alleen in 
de korenschuur brengen wat Hij op de dorsvloer zal hebben gevonden, niet wat daarbuiten 
ligt. Vergeefs zal het graan dat in het heden zal zijn weggegaan van de dorsvloer zich straks 
beroemen op de korenaar. De schuur zal worden gevuld en gesloten. Wat buiten gebleven 
zal zijn, zal door het vuur worden verteerd.134

Hier wordt wel weer benoemd dat korenkorrels buiten de dorsvloer verzeild kunnen 
raken, evenals in enkele preken die zijn besproken in de context van de donatistische 
polemiek. Tegelijk wordt de dorsvloer weer ingezet om te herhalen dat er geen heil 
is buiten de wereldwijde kerk. 

Ook in een preek over het vasten (util. ieiun.) is sprake van koren dat van de dors-
vloer kan verdwijnen. Maar volgens Augustinus is dat hooguit voor een tijd: ‘Er zijn 
twee mogelijkheden voor het koren, of het wijkt niet van de dorsvloer, of het keert 
terug.’135 Wie zich buiten de dorsvloer van de wereldwijde kerk bevindt, hetzij als 
heiden, ketter, sektariër, of scheurmaker, sorteert dus voor richting de afgrond van 
het verderf (abyssus perditionis).136 Dezelfde boodschap wordt met andere woorden 

132.  Cf. s. 71,37.
133.  Cf. s. 71,37 Qui uero huic dono exstiterit inimicus, ut non illud per paenitentiam petat, sed ei per 

impaenitentiam contradicat, fit irremissibile non quodcumque peccatum, sed contempta uel etiam 
oppugnata ipsa remissio peccatorum. atque ita dicitur uerbum contra spiritum sanctum, cum 
ex dispersione ad congregationem numquam uenitur, quae remittenda peccata accepit spiritum 
sanctum.

134.  Cf. s. 223,2 Et cum uenerit ille qui sine errore discernit, quod in area non inuenerit, ad horreum 
non leuabit. incassum se de spica tunc grana iactabunt, quaecumque nunc ab area recesserunt. 
implebitur illud horreum, atque claudetur. quidquid extra remanserit, flamma uastabit.

135.  Cf. util. ieiun. 10 Fratres, frumentum de area aut non recedit aut redit.
136.  Cf. o.a. util. ieiun 10. Augustinus noemt hier de pagani en de ‘buitenstaanders’ die behoren bij 

sectae, errores, haereses. Verder: et non it tota palea nisi in ignem. satagere ergo debemus, fratres 
mei, cum tempus est, quantis possumus uiribus, quanta possumus intentione, ut, si fieri potest, et 

Koren en kaf boek.indb   328 13-01-20   09:13



329

5 – de AreA Als metAfoor Voor het ‘reeds’ VAn het lAAtste oordeel

gecommuniceerd in een homiletische verhandeling over het Johannesevangelie (Io. 
eu. tr. 10). Het koren wordt vermaand om de dorsvloer van de kerk niet te verlaten en 
zich metterdaad in te zetten voor de bekering van het kaf. Indringend waarschuwt de 
prediker voor het gevaar dat eventuele weggeraakte graankorrels worden weggepikt 
door de vogels.137 De beeldspraak betekent evenals in andere preken waarin sprake 
is van koren buiten de dorsvloer wel een nuancering, maar geen afwijking van het 
bekende adagium dat er geen heil is buiten de katholieke kerk.138

5.1.4.3 Deelconclusies
De area functioneert ook in de context van de eigen gemeente voor het onderscheid 
binnen en buiten de kerk. In enkele vroege geschriften zoals uera rel. (390 AD) 
wordt de kerk als de dorsvloer van Christus al scherp onderscheiden van de heidenen 
(pagani), de ketters (haeretici), de scheurmakers (schismatici) en de Joden (Iudaei). 
Vanaf cat. rud. (400-405 AD) wordt deze afbakening aangepast in drie categorieën: 
heidenen, ketters en Joden. Zoals al eerder is geconstateerd, worden de scheurmakers 
dan gerekend onder de ketters.

In de vroegere werken zoals ps. c. Don. (393-394 AD) en ad. Iob (rond 400 AD) 
is er soms nog sprake van meerdere dorsvloeren na of naast elkaar. Wel wordt de 
ecclesia catholica continu gepresenteerd als de enige dorsvloer van Christus en 
daarmee als de enige plaats voor het koren van de ware gelovigen. Vanaf de vroegste 
werken is het een constante in de voorstelling van Augustinus dat de eschatologische 
scheiding van koren en kaf zich al aftekent in het tegenwoordige onderscheid binnen 
of buiten de dorsvloer van de katholieke kerk.

Al blijft de kerkvader bij het basisprincipe dat er geen heil is buiten de katholieke 
kerk, in uera rel. 11 (390 AD) en bapt. 1,26 (400-405 AD) maakt hij een opmerkelijke 
uitzondering op deze algemene regel. Hij schrijft over ware gelovigen die door de 
verdorvenheid of dwang van vleselijke mensen buiten de christelijke kerk kunnen 
terechtkomen, zonder dat zij dat zelf willen. In de secundaire literatuur worden deze 

palea redeat, dum frumenta non pereant. dilectio nostra hic probatur, magnum opus uitae nostrae 
proponitur. non nos inueniremus quantum fratres diligamus, si nemo periclitaretur; non appareret 
quanta esset dilectio inquisitionis, si nihil teneret abyssus perditionis. Het besef dat de toekom-
stige scheiding zich aftekent in het heden, gaat hier gepaard met een indringende aansporing om 
al het mogelijk te doen om ‘buitenstaanders’ binnen te brengen, zie hierover ook hoofdstuk 6 (De 
voorlopigheid van het ‘reeds’).

137.  Cf. Io. eu. tr. 10,9 … si granum es, noli excuti de area, ne prius ab auibus colligaris, quam in 
horreum congregeris. aues enim caeli aeriae potestates exspectant aliquid rapere de area, et non 
rapiunt nisi quod inde fuerit excussum.

138.  Cf. en. Ps. 25,2,5-6; en. Ps. 149,3; ep. Io. tr. 3,5; s. 164,12; zie boven. Illustratief voor Io. eu. 
tr. 10 is de stelligheid waarmee in 10,8 over de ecclesia catholica wordt gezegd: Christi unica 
ecclesia est et una est.
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woorden als vanzelfsprekend betrokken op onterecht geëxcommuniceerde christenen. 
Bij nader inzien is het waarschijnlijker dat Augustinus hier doelt op pachters (coloni) 
of andere arbeiders met hun familie die niet meer naar de katholieke kerk kunnen 
gaan, omdat het hun onmogelijk wordt gemaakt door hun heer. Er kan zelfs sprake 
zijn van een gedwongen overgang naar een afgescheiden en/of ketterse groepering. 
Wanneer christenen in dergelijke situaties ongewild buiten de kerk terechtkomen, 
kunnen zij volgens Augustinus toch worden gehonoreerd als het koren van oprechte 
gelovigen. Dit betekent een relativering van zijn kerkelijke exclusivisme. Wel houdt 
hij vol dat ook voor dergelijke uitzonderingen een innerlijke distantie van afscheiding 
en/of ketterij evenals een geestelijke verbondenheid met de katholieke kerk onmisbaar 
is. Opmerkelijk is dat dergelijke verwijzingen naar een (eventueel) permanente situ-
atie van koren buiten de kerk in de latere werken buiten beeld blijven. Vermoedelijk 
hangt dat samen met de uitvoering van de keizerlijke wetten, waardoor een einde 
wordt gemaakt aan situaties waarin het mensen wordt verboden om te participeren 
in de katholieke kerk.

De kerkvader blijft wel nuanceringen aanbrengen wat betreft het ‘reeds’ van de 
toekomstige scheiding. In een later geschrift zoals un. bapt. (410-411 AD) schrijft 
hij bijvoorbeeld over ‘iets goeds’ bij de Joden, de heidenen en de ketters. Toch doet 
Augustinus ook in zijn latere jaren geen afstand van het basisprincipe: extra ecclesiam 
nulla salus. Het ‘reeds’ van de laatste oordeel ziet Augustinus zich dus al afteke-
nen in het onderscheid van binnen of buiten de ecclesia catholica. Daarom is het 
volgens hem heilsnoodzakelijk om te komen en/of te blijven op deze dorsvloer van  
Christus.

Ook in de homiletische werken functioneert de dorsvloer soms voor het onder-
scheid tussen de ecclesia catholica en alles wat zich daarbuiten bevindt. Hier betekent 
dit onderscheid eveneens een voorafschaduwing van de toekomstige scheiding in het 
laatste oordeel. Verder wordt ook in de preken rekening gehouden met de mogelijk-
heid dat koren van de dorsvloer van de kerk verdwijnt, waarbij het basisprincipe blijft 
dat er geen heil is buiten de grenzen van de ecclesia catholica. Wel is het opmerkelijk 
dat Augustinus zich als prediker liever concentreert op een ander onderscheid dan 
alleen binnen of buiten de dorsvloer. De mensen die hij in de kerk voor zich ziet, 
zitten wel op de goede plaats, maar dat is volgens hem nog geen garantie voor hun 
heil. Daarom richt hij zich in zijn preken veelmeer op een scheidslijn die relevan-
ter is voor zijn hoorders, namelijk het onderscheid tussen koren en kaf binnen de 
dorsvloer van de kerk. Dit onderscheid vraagt verder onderzoek in het vervolg van  
hoofdstuk 5.
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5.2 De area als metafoor voor het onderscheid tussen koren en kaf

5.2.1 Algemeen
Behalve het onderscheid binnen en buiten de kerk maakt de dorsvloer ook een ander 
onderscheid. Op een dorsvloer zijn immers de verschillende elementen van koren en 
kaf aanwezig. In hoofdstuk 4 is onderzocht welke betekenis de onderlinge vermen-
ging van beide bij Augustinus heeft. Daarbij is al aangetoond dat deze permixtio 
staat in het licht van de eschatologische scheiding van koren en kaf (het wannen). 
Deze toekomstige scheiding tekent zich al af in de tegenwoordige tijd, dat wil zeg-
gen in het onderscheid tussen koren en kaf (het ‘reeds’ van het laatste oordeel). 
Dit aspect van de dorsvloer heeft in het Augustinus-onderzoek tot nog toe weinig 
aandacht gekregen. Des te meer is het de moeite waard om te onderzoeken op welke 
wijze de kerkvader onderscheid maakt tussen koren en kaf in relatie tot de mensen 
die zich bevinden binnen de grenzen van de dorsvloer van de kerk. Evenals eerder 
wordt daarbij afzonderlijk aandacht besteed aan de context van de manichese en de 
donatistische polemiek en aan de context van de eigen kerk.139

5.2.2 De area als metafoor voor het onderscheid tussen koren en kaf in de  
context van de manichese polemiek

5.2.2.1 Niet-homiletische en homiletische werken140

In mor. (387-389 AD) wil Augustinus nog bewijzen dat de leefwijze (mores) van 
de katholieke kerk die van de manicheeërs overtreft. Toch erkent hij dat er behalve 
koren ook kaf op deze dorsvloer is te vinden.141 In deze paragraaf wordt onderzocht 
welke betekenis hij geeft aan het koren en aan het kaf in de kerk.

Wat betreft het koren verwijst Augustinus naar talloze gelovigen (innumerabiles 
fideles). Kenmerkend voor hen is óf dat zij geen gebruikmaken van deze wereld óf dat 
zij gebruikmaken van de wereld alsof zij er geen gebruik van maken.142 Hun levens-
houding is dus gestempeld door een vorm van zichtbare ascese en teruggetrokken-
heid uit de samenleving óf door een vorm van innerlijke onthouding, gecombineerd 

139.  In het voorgaande is al aangetoond dat de area in de pelagiaanse polemiek niet functioneert als 
metafoor voor de permixtio van koren en kaf in de kerk, zie hoofdstuk 4.

140.  Omdat er geen preken zijn waarin de area functioneert in het kader van de manichese polemiek, 
worden hier alleen passages in niet-homiletische werken besproken. Zie inzake literatuur over 
het manicheïsme de verwijzingen in hoofdstuk 4.

141.  Cf. mor. 1,76; zie ook hoofdstuk 4.
142.  Cf. mor. 1,77 Sunt in ecclesia catholica innumerabiles fideles qui hoc mundo non utuntur, sunt 

qui utuntur tamquam non utentes, ut ab apostolo dicitur. Augustinus refereert hier aan 1 Kor. 
7,31.
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met participatie in de maatschappij. Ter verduidelijking herinnert Augustinus aan 
vroegere tijden waarin christenen werden gedwongen de afgoden te vereren. Velen 
van hen waren volop actief in het maatschappelijke leven. Toch toonden zij zich 
bereid om al het aardse op te geven en te sterven voor het geloof.143 Met de concrete 
voorbeelden die hier worden genoemd, demonstreert de kerkvader dat het koren 
van de gelovigen in alle lagen van de bevolking is te vinden. Met nadruk noemt hij, 
behalve de gewone man en vrouw, ook de elite, vermoedelijk om indruk te maken 
op de veelal elitaire manicheeërs: rijke mensen (pecuniosi homines), grootgrondbe-
zitters (patresfamilias rusticani), handelaars (negotiatores), militairen (militares), 
stadsbestuurders (primates urbium suarum), senatoren (senatores), zowel mannen 
als vrouwen (utriusque sexus). Het valt op dat de gelovigen die in mor. met het koren 
worden bedoeld, bij voorkeur streng ascetisch leven. Tegenover de manicheeërs die 
zich laten voorstaan op hun reinheid (uita casta) en hun opmerkelijke onthouding 
(memorabilis continentia) stelt Augustinus het voorbeeld van de talloze ‘volmaak-
te christenen’ (perfecti christiani) die de allerhoogste reinheid (summa castitas) 
en de allerbeste onthouding (summa continentia) in de praktijk brengen. Daarbij 
veronderstelt hij als algemeen bekend dat de menigte van christenen die in algehele 
onthouding leven, dagelijks uitbreidt, vooral in het Oosten en in Egypte.144

Toch wil Augustinus de christenen die hij als koren beschouwt niet beperken tot 
deze uitzonderlijke voorbeelden van een leven in onthouding. Bewust prijst hij het 
leven van de vele heiligen die niet als kluizenaar in afzondering leven. Zij staan 
midden in de praktijk van het dagelijkse leven, en weten uit ervaring hoe moeilijk 
het is om te midden van alle hectiek op de juiste wijze te leven en de innerlijke vrede 
te bewaren.145 Ook benadrukt hij het vrijwillige karakter van soms extreme vormen 
van vasten en ascese.146 In dit verband uit hij fundamentele kritiek op de manichese 
ethiek. Gezien vanuit het manichese perspectief is onthouding, zowel van seksualiteit 
als van materieel bezit, immers noodzakelijk voor de uitverkorenen (electi). Contra 
deze manichese ascetische ethiek beargumenteert Augustinus aan de hand van 1 
Kor. 6,11-7,14 dat zaken zoals het huwelijksleven en het bezit van aardse goederen 
geoorloofd zijn voor de gelovigen, ook na hun doop.147 Hier komt een bepaalde am-

143.  Cf. mor. 1,77.
144.  Cf. mor. 1,65 Hierin o.a. Quis enim nescit summae continentiae hominum christianorum multi-

tudinem per totum orbem in dies magis magisque diffundi et in oriente maxime atque Aegypto, 
quod uos nullo modo potest latere? In mor. 1,66-68 volgen verdere voorbeelden van uitzonder-
lijke ascese.

145.  Cf. mor. 1,69; concreet worden genoemd allerlei ambtsdragers die dienen in de kerk. 
146.  Cf. mor. 1,70-74.
147.  Cf. mor. 1,78 Quid calumniamini, quod fideles iam baptismate renouati procreare filios et agros 

ac domos pecuniamque ullam possidere non debeant? permittit hoc Paulus.
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bivalentie openbaar. Enerzijds geeft Augustinus blijk van zijn voorliefde voor ascese 
en onthouding, en presenteert hij in mor. onthouding als het hoogste ideaal. In de 
periode waarin hij dit geschrift schrijft, geeft hij daar persoonlijk gestalte aan door 
zich terug te trekken in een ascetische leefgemeenschap. Anderzijds keert hij zich 
tegen de manichese ascetische ethiek die hem jarenlang heeft bekoord, en verdedigt 
hij het gebruik van allerlei soorten voedsel, het bezit van materiële goederen en het 
huwelijk. Onthouding van deze zaken is volgens hem niet noodzakelijk voor hen 
die bij het koren behoren.148

Uit het bovenstaande blijkt dat Augustinus inzake het koren een soort tweedeling 
ziet, vooral wanneer hij de gelovigen die in strenge onthouding leven kwalificeert als 
volmaakte christenen (perfecti christiani), in onderscheid van de ‘gewone’ christe-
nen. Gezien zijn manichese verleden zou hier sprake kunnen zijn van de doorwerking 
van manichees gedachtegoed. Kenmerkend voor het manicheïsme is immers het 
onderscheid tussen de selecte groep van de ‘uitverkorenen’ (electi) en de veel wijdere 
kring van de ‘hoorders’ (auditores). Toch is het de vraag of de genoemde tweedeling 
vanuit het manicheïsme verklaard moet worden. Al in de tweede en de derde eeuw 
is er binnen de katholieke kerk immers een stroming aanwijsbaar die het ideaal 
van christelijke volmaaktheid nastreeft.149 Omdat een tweedeling tussen christenen 
die wel of niet in onthouding leven binnen de kerk niet ongebruikelijk is, hoeft de 
oorsprong van deze tweedeling bij Augustinus niet in het manicheïsme gezocht te 
worden. Wel is het gezien zijn manichese verleden begrijpelijk dat hij aanvankelijk 
vooral aansluiting zoekt bij de ascetische traditie binnen de katholieke kerk, en dat 
hij in mor. het koren als vanzelfsprekend indeelt in twee soorten ware gelovigen.150

Wat betreft het kaf refereert Augustinus aan mensen die wel de christennaam dra-
gen, maar de betekenis daarvan niet kennen of laten zien in hun leven.151 Hij schrijft 

148.  Cf. mor. 1,78-80.
149.  Zie o.a. E.A. Clark, ‘Ascetism’ en ‘Ascetism, Pre-Augustine’ in: AthAg (1999), p. 67-76; P.J.J. 

van Geest, ‘Gemeenschap, ontrouw, vergeving en onthouding. De adulterinis coniugiis en latere 
ontwikkelingen in Augustinus’ spiritualiteit van het huwelijk’ in: P.J.J. van Geest en J. van Oort 
(red.), Augustiniana Neerlandica. Aspecten van Augustinus’ spiritualiteit en haar doorwerking, 
Leuven 2005, p. 187-207; R. Dodaro, ‘Augustin als Asket und Mönch in: AH (2007), p. 232-237; 
K. Greschat, ‘Askese im Westen des Imperium Romanum im 4. Jahrhundert’ in: AH (2007), p. 
104-109

150.  Overigens is een indeling in twee soorten gelovigen in de kerkelijke traditie niet onweersproken. 
Greschat refereert bijvoorbeeld aan Jovinianus die een dergelijke tweedeling afwijst en promi-
nente vertegenwoordigers van het ascetische ideaal verdenkt van beïnvloeding door het maniche-
isme. Vanwege zijn afwijzing van genoemde tweedeling wordt Jovinianus op zijn beurt bestreden 
door Hiëronymus. Zie Greschat, p. 107-109.

151.  Cf. mor. 1,75 … professores nominis christiani neque professionis suae uim aut scientes aut 
exhibentes. Vermoedelijk wordt hier gerefereerd aan 2 Tim. 3,5 waar het gaat over mensen die 
wel een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan verloochenen.
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over menigten (turbae) van christenmensen die niet weten waar het werkelijk om gaat 
in het geloof (aangeduid als imperiti). Zij maken zich schuldig aan bijgeloof of zijn zo 
verslaafd aan hun lusten dat zij niet meer weten wat zij aan God hebben beloofd.152 
Concreet noemt hij het overmatige eten en drinken bij de graven van de heiligen als 
aanstootgevende vorm van de verering van de martelaren.153 Ook noemt hij als ken-
merk van naamchristenen dat zij wel met woorden deze wereld hebben afgezworen, 
maar ondertussen liefst zoveel mogelijk van de wereldse lasten op zich nemen.154

Gezien de wijze waarop Augustinus in mor. een scherp contrast tussen koren en 
kaf combineert met een hoog heiligheidsideaal, is het opmerkelijk dat hij al in dit 
vroege geschrift opteert voor een belangrijke nuancering, in casu de tolerantia. Door 
middel van de metafoor van de area maakt hij duidelijk dat slechte christenen (mali) 
een realiteit zijn in de kerk waarmee het koren zich moet verhouden. Kenmerkend 
voor het koren is dus niet alleen een radicaal onderscheid van het kaf, maar ook een 
vorm van verdraagzaamheid ten opzichte van het kaf.155 Overigens maakt Augustinus 
meteen duidelijk dat hij met deze tolerantie geen goedkeuring bedoelt. Hij schrijft 
niet dat de kerk dergelijke ‘slechte zonen’ (mali filii) accepteert zoals zij zijn, maar 
dat zij hen vanwege hun leefwijze veroordeelt en zich inspant om hen tot bekering te 
brengen.156 De tolerantia betekent hier dus geen acceptatie van een zondige leefwijze, 

152.  Cf. mor. 1,75 Nolite consectari turbas imperitorum, qui uel in ipsa uera religione superstitiosi 
sunt uel ita libidinibus dediti, ut obliti sint quid promiserint deo.

153.  Cf. mor. 1,75. Ook uit andere primaire bronnen van Augustinus weten we dat het in zijn dagen 
gebruikelijk is om tijdens de gedenkdagen van de martelaren feestmaaltijden te houden bij de 
graven van de heiligen. Bij deze feesten zijn overdaad en dronkenschap algemeen aanvaard on-
der het Noord-Afrikaanse kerkvolk. Twee brieven met details hierover zijn ep. 22 (391-393 AD) 
en ep. 29 (395 AD). In ep. 22 veroordeelt de nog jonge priester van Hippo deze volkse traditie 
scherp. Hij toont zich vastbesloten om tegen deze misstanden op te treden, waarbij hij niet met 
hardheid maar met liefde te werk wil gaan. Zie verder c. Faust. 20,21 (400-404 AD) waar deze 
volkszonden opnieuw aan de orde komen, en waar Augustinus laat merken dat de praktijk in deze 
weerbarstiger blijkt dan aanvankelijk gedacht. Zie ook Io. eu. tr. 10,9.

154.  Cf. mor. 1,75 Noui multos esse qui renuntiauerunt uerbis huic saeculo et se omnibus huius sae-
culi molibus opprimi uelint oppressosque laetentur.

155.  In mor. 1,76 wordt nog niet het woord tolerare gebruikt met betrekking tot het kaf. De verdraag-
zaamheid ten opzichte van het kaf wordt beargumenteerd door middel van de metaforen van de 
ager en de area; het betreft hier een tijdelijke verdraagzaamheid in het licht van de toekomstige 
scheiding.

156.  Cf. mor. 1,76 … mores hominum quos et ipsa condemnat et quos quotidie tamquam malos filios 
corrigere studet. Gezien de verwijzingen naar een leefwijze die wordt veroordeeld (condemnare) 
en boetedoening (paenitendo) doelt Augustinus hier op de medische functie van de kerkelijke 
tucht, waarbij ook kan worden gedacht aan allerlei vormen van vermaning in prediking en pas-
toraat. De thematiek van de kerkelijke tucht valt buiten de kaders van dit onderzoek. Zie inzake 
de kerkelijke tucht bij Augustinus o.a. H.B. Weijland, Augustinus en de kerkelijke tucht. Een 
onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistische 
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maar een tijdelijke acceptatie van de permixtio.
Wanneer Augustinus zijn meesterwerk tegen Faustus (c. Faust., 400-404 AD) 

schrijft, heeft hij een leven in afzondering ingewisseld voor de intensieve ambte-
lijke praktijk als bisschop van Hippo. Inzake het koren maakt hij een soortgelijk 
onderscheid als in mor.: ‘In de katholieke kerk zijn er zeer veel ‘kleinen’ (pusilli) 
samen met de ‘groten’ (magni).’157 De magni zijn de mannen en vrouwen die leven 
in onthouding, die afstand hebben gedaan van hun aardse bezittingen en leven in 
strenge ascese om zich geheel en al op God te richten.158 De veel talrijkere pusilli 
leven niet in onthouding, maar zijn wel innerlijk verbonden met deze magni door 
dezelfde liefde.159 Zij hebben bezittingen, maar delen daarvan aan de armen.160 On-
danks het onderscheid tussen deze ‘kleinen’ en ‘groten’ worden beide categorieën 
volgens Augustinus gezegend, ieder in zijn eigen positie. Verder zijn zij één in de 
gehoorzaamheid aan de geboden van het Evangelie en in de hoop op de beloften 
van het Evangelie.161 De tweedeling van het koren functioneert dus nog wel, maar 
krijgt minder gewicht dan eerder in mor. Blijkbaar begint Augustinus in de ambte-
lijke praktijk genuanceerder te denken over het ascetische ideaal, al blijft hijzelf als 
bisschop in onthouding leven.162

In contrast met dit koren staat het kaf. Kenmerkend voor de kerkmensen die als 
kaf worden aangeduid is het volgende. Zij belijden wel hetzelfde als het koren, maar 
bij hen is het niet echt. Soms worden zij ontmaskerd, soms niet. Soms beginnen zij 
goed, maar worden zij later ontrouw.163 Zij zijn wel lichamelijk aanwezig in de kerk 
en participeren in de sacramenten, maar bij hen ontbreekt de gehoorzaamheid aan 

schisma, Kampen 1965; B. Quinot, ‘La disciplina ecclesiastica’ in: BA 30 (1967), p. 808-810; V. 
Grossi, ‘Correction’ in: AthAg (1999), p. 242-244; T.J. van Bavel, ‘Discipline’ in: AthAg (1999), 
p. 273-276; id., ‘Correctio’ in: AL 2 (1996-2002), p. 22-27; id. ‘Correptio, corripere’ in: AL 2 
(1996-2002), p. 35-39; W. Hübner, ‘Disciplina’ in: AL 2 (1996-2002), p. 457-463.

157.  Cf. c. Faust. 5,11. De aanduiding pusilli verwijst naar Matth. 18,6 waar Christus waarschuwt dat 
niemand een van deze pusilli die in Hem geloven mag doen struikelen. 

158.  Cf. c. Faust. 5,9.
159.  Cf. c. Faust, 5,9.
160.  Cf. c. Faust. 5,9 Augustinus refereert hier aan Matth. 25,35, en zegt dat van dergelijke ‘kleinen’ 

geldt dat Christus in het eindoordeel tegen hen zal zeggen: ‘Ik ben hongerig geweest, en u hebt 
Mij te eten geven.’

161.  Cf. c. Faust. 5,11. 
162.  Dodaro spreekt in dit verband over een ‘allmähliche Erosion des geistlichen Optimismus, der Au-

gustins Schriften voor 395 kennzeichnete’ en verbindt deze ontwikkeling met een andere houding 
ten opzichte van het ascetische ideaal, cf. Dodaro in: AH, p. 235-237. Clark legt een verband met 
de discussie tussen Hiëronymus en Jovinianus over het ascetische ideaal van onthouding, waarbij 
Augustinus een middenpositie in wil nemen, cf. Clark in: AthAg, p. 69-70. Zie ook Van Geest in: 
Augustiniana Neerlandica, p. 187-194.

163.  Cf. c. Faust. 5,9.
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Gods geboden (quae obseruare iuberetur), de heiligheid van leven (sanctitas uitae) 
en het geschenk van de liefde (donum caritatis) die door de Heilige Geest wordt 
uitgestort in het hart.164 Concreter wordt Augustinus wanneer hij schrijft over veel 
mensen die wel christen heten, maar overspel bedrijven, roofzuchtig en hebzuchtig 
zijn, verslaafd zijn aan de drank, en op andere manieren met hun levenswandel de 
gezonde leer weerspreken.165 Meer dan in mor. ventileert Augustinus in c. Faust. 
zijn verontrusting over het vele kaf in de kerk. In vergelijking met de talloze slechte 
mensen (multitudo malorum) herkent hij slechts weinig ware gelovigen (paucitas 
sanctorum atque fidelium) die als korenkorrels te midden van het vele kaf wachten 
op de komende dag van de scheiding.166 Deze grote hoeveelheid kaf wordt door 
Augustinus gerelateerd aan de grote instroom in de kerk, waarbij ook talloze mali 
binnenkomen.167 Mogelijk speelt ook de praktijkervaring als herder en leraar van het 
volk een rol, en is hij hierdoor minder positief gestemd over het geestelijke gehalte 
van de gemeente.168 Overigens betekent dit relatief kleine percentage koren volgens 
hem an sich een getal dat zo groot is dat het totaalgetal van alle manicheeërs erbij 
in het niet valt.169

Omdat Augustinus meer dan eerder rekent met veel kaf in de kerk is het be-
grijpelijk dat de notie van het tolerare als kenmerk van het koren terugkomt in c. 
Faust.170 Deze verdraagzaamheid betekent geen neutraliteit, maar gaat gepaard met 
een innerlijke distantie en/of een lijden aan de zonden van de slechte christenen.171 
 

164.  Cf. c. Faust. 13,16.
165.  Cf. c. Faust. 20,23 At enim multi christiani catholici uocantur et sunt adulteri, raptores, auari, 

ebriosi et quicquid aliud sanae doctrinae aduersatur. Verderop schrijft Augustinus over deze sana 
doctrinia: quae sola catholica est. 

166.  Cf. c. Faust. 13,16 Eosdemque paucos in conparatione multitudinis malorum paucos dici; esse 
autem per se ipsos consideratos in magno numero, diffusos toto orbe terrarum. crescentes inter 
zizania et cum palea usque ad diem messis et uentilationis.

167.  Cf. c. Faust. 13,16 Hierin o.a. ( … quid ergo facimus de) tam multis malis, qui tanto amplius 
ubique permixti sunt, quanto excellentior est Christi gloria in unitate omnium gentium?

168.  Zie ook onder. 
169.  Cf. c. Faust. 13,16 (zie boven); zie ook c. Faust. 20,23 … quae tamen paucitas sanctorum atque 

fidelium, quod saepe commendandum est, tamquam granorum in conparatione multitudinis pa-
learum paucitas dicitur, per se autem ipsam tantam massam frumenti facit, ut omnes probos et 
reprobos uestros, quos pariter ueritas reprobat, inconparabili multitudine superet.

170.  Cf. c. Faust. 13,16 Patienter enim ferendum est, quod ait: sinite utraque crescere usque ad mes-
sem [Mt 13,30] nec inpatientia tolerandi malos relinquantur boni, qui proprie sunt corpus Christi 
… De notie van fere/tolerare wordt hier verbonden met de metafoor van de ager, niet expliciet 
van de area, al wordt in c. Faust. 13,16 wel verwezen naar de area door middel van woorden 
palea en dies uentilationis.

171.  In dit verband noemt Augustinus Ez. 9,4. 
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Deze noties worden in c. Faust. duidelijk benoemd, maar niet uitgewerkt zoals in 
het donatistische debat.172

In c. Sec. (400-404 AD) lijkt het optimisme over de mores van de christenen in 
de kerk behoorlijk getemperd ten opzichte van mor. Augustinus schrijft over weinig 
heiligen (sancti) in vergelijking met veel zondaren (peccatores). Bovendien ligt het 
koren volgens hem verborgen tussen het kaf.173 Ondertussen wordt het koren zonder 
verdere nuancering aangeduid als sancti in contrast met het kaf van de peccatores. 
Er wordt dus niet meer expliciet gedifferentieerd binnen de categorie van het koren, 
zoals eerder. Kenmerkend voor het koren is het bewandelen van de smalle weg naar 
het leven, kenmerkend voor het kaf is het bewandelen van de brede weg naar het 
verderf.174 Uit de aanduiding (multitudo) peccatorum in tegenstelling tot de (paucitas) 
sanctorum is af te leiden dat het kaf symbool staat voor de kerkmensen die geen 
heilige levenswandel leiden. Omdat het hier gaat over de overgrote meerderheid die 
beeldbepalend is voor de kerk, is het de vraag of Augustinus met het kaf uitsluitend 
doelt op mensen die in ‘grote’ zonden leven. Dergelijke peccatores zijn volgens hem 
immers tuchtwaardig.175 Omdat het moeilijk voorstelbaar is dat Augustinus de over-
grote meerderheid van de gemeente in Hippo Regius als tuchtwaardig beschouwt, 
staat het kaf hier waarschijnlijk symbool voor de vele christenen die een normaal 
burgerlijk leven leiden, zonder dat zij zich met hart en ziel toewijden aan God. De 
wijze waarop de beeldspraak van de dorsvloer in c. Sec. wordt gebruikt, impliceert 
dat tolerantia behoort bij de kenmerken van het koren. Het koren moet immers samen 
met het kaf op de dorsvloer van de wereldwijde kerk worden verzameld en gedorst in 
afwachting van de eschatologische scheiding. Toch wordt de notie van het tolerare 
niet expliciet verwoord of uitgewerkt.

5.2.2.2 Deelconclusies
Wanneer Augustinus in mor. (387-389 AD) differentieert tussen koren en kaf, geeft 
hij nog blijk van een hoog heiligheidsideaal. Hierin bewijst hij zich wel enigszins 
ambivalent. Enerzijds stelt hij de manichese radicaal-ascetische ethiek onder kritiek. 
Contra de manichese ascetiek betoogt hij dat de ware gelovigen (het koren) zich niet 
hoeven te onthouden van allerlei soorten voedsel, het bezit van materiële goederen 

172.  De passage over het tolerare is min of meer bijkomstig in een groter geheel waarin Augustinus 
focust op een van de kernpunten in het manichese debat: contra de manichese afwijzing van het 
Oude Testament betoogt hij de betrouwbaarheid van de oudtestamentische profetieën, cf. o.a. c. 
Faust. 13,14-18. Zie onder inzake de context van de donatistische polemiek.

173.  Cf. c. Sec. 26 Sanctorum autem paucitas, quorum angusta uia est, in conparatione ponitur multi-
tudinis peccatorum: quae quidem paucitas in multo maiore numero palearum latet …

174.  Cf. Matth. 7,13-14.
175.  Zie boven.
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en het huwelijk. Anderzijds communiceert hij zijn eigen voorkeur voor een streng 
ascetische leefwijze in teruggetrokkenheid uit de samenleving, zoals hij deze op 
dat moment nog praktiseert. Wat betreft het koren maakt Augustinus in mor. nog 
onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘volmaakte’ christenen. In de jaren waarin hij een 
leven in afzondering inwisselt voor de intensieve ambtelijke praktijk, verdwijnt dit 
onderscheid naar de achtergrond. In het laatste anti-manichese geschrift waarin de 
dorsvloer terugkomt (c. Sec., 400-404 AD) wordt het niet meer benoemd. Het ver-
dwijnen van dit onderscheid bevestigt dat de kerkvader in de loop van de ambtelijke 
praktijk genuanceerder gaat denken over het ascetische ideaal, al blijft hij levenslang 
deel uitmaken van de monastieke leefgemeenschap in Hippo Regius.

In mor. presenteert Augustinus niet alleen een hoog heiligheidsideaal, maar toont 
hij zich bovendien optimistisch over de realiteit. Hij wil zelfs bewijzen dat de leef-
wijze (mores) van de kerk die van de manicheeërs overtreft. Dit optimisme wordt 
algauw getemperd. In de latere anti-manichese geschriften klinkt de verontrusting 
door over het vele kaf in de kerk. De praktijkervaring heeft dus een ontnuchterende 
uitwerking op Augustinus. Toch is het niet alleen de praktijkervaring die zijn heilig-
heidsidealen relativeert. Een theologische nuancering brengt hij al in mor. in beeld 
door middel van de dorsvloer. Deze metafoor maakt immers duidelijk dat niet alle 
leden van de kerk beschouwd worden als ware heiligen. Er is ook sprake van ‘slechte 
zonen’ (mali filii) die in de kerk moeten worden getolereerd. Kenmerkend voor het 
koren is dus niet alleen een radicaal onderscheid van het kaf, maar ook een vorm van 
verdraagzaamheid (tolerantia) ten opzichte van het kaf. Wel wordt deze tolerantia 
begrensd door de kerkelijke vermaning/tucht en een innerlijke distantie. Bedoeld is 
dus geen acceptatie van een zondige leefwijze, maar een tijdelijk verdragen van de 
permixtio in het licht van de eschatologische scheiding.

5.2.3 De area als metafoor voor het onderscheid tussen koren en kaf in de con-
text van de donatistische polemiek

5.2.3.1 Niet-homiletische werken
In ep. 23 (392 AD) wordt het kaf vooral gerelateerd aan het gewelddadige optreden 
van Macarius cum suis.176 Zonder dat het onderscheid tussen koren en kaf nader 
wordt uitgewerkt, maakt Augustinus duidelijk dat de liefde (caritas) volgens Gal. 5,13 
kenmerkend is voor het koren, en dat deze ontbreekt bij het kaf. Deze liefde heeft de 
ander lief zoals zichzelf, en zoekt voor de ander hetzelfde goed als voor zichzelf.177 

176.  Cf. ep. 23,6; zie hoofdstuk 4 (de area in de verdediging tegen de beschuldiging van persecutio).
177.  Cf. ep. 23,1. Hierin o.a. Dilectissimo autem quod scripsi, nouit deus, quod non solum te diligam, sed 

ita diligam ut me ipsum, quando quidem bene mihi sum conscius et bona me tibi optare quae mihi.
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Ook in ps. c. Don. (393-394 AD) wordt het kaf in de kerk gerelateerd aan Macarius, 
al gebeurt dat nu voorzichtiger.178 In dit anti-donatistische hekeldicht valt het accent 
op het tolerare in plaats van separare als kenmerkend voor het koren, al maakt 
Augustinus meteen duidelijk dat hij hiermee geen grenzeloze tolerantia bedoelt. 
Illustratief is een verwijzing naar Ez. 9,4: de korenkorrels treuren om de zonden van 
hun broeders zonder dat zij zich afscheiden. Deze verdraagzaamheid gaat dus samen 
met een vorm van innerlijke distantie van de zonden van het kaf.179 In het kader van 
deze verdraagzaamheid wordt herhaaldelijk opgemerkt ‘wanneer zij niet uitgesloten 
kunnen worden’ (quando excludi non possunt). Hiermee refereert Augustinus aan 
de kerkelijke tucht. De bedoelde tolerantie sluit dus een actieve uitvoering van de 
kerkelijke tucht niet uit maar in.180

De innerlijke distantie als kenmerk van het koren komt terug in ep. 43 (396 AD), 
een brief die gericht is aan enkele Numidische leken-donatisten. Augustinus verwijt 
de donatisten dat zij hun beschuldigingen richting de katholieke kerk uiten zonder 
dat zij onderscheid maken tussen kaf en koren. Deze beschuldigingen betreffen 
allereerst de historische kwestie van de traditio, maar raken ook de actuele situatie. 
Volgens Augustinus mogen de donatisten de betreffende zonden (crimina) alleen 
toerekenen aan kerkleden die zelf willen wat slechte mensen willen, en dus niet aan 
hen die zich daarvan distantiëren. In dit verband wordt het koren gekarakteriseerd 
als de gelovigen die omwille van de eenheid van Christus verdragen wat ze omwille 
van de gerechtigheid haten. Hun verdraagzaamheid wordt dus begrensd door een 
hartgrondige innerlijke afkeer.181

Evenals eerder benadrukt de kerkvader in ep. 53 (400 AD) dat de beschuldigingen 
van de afgescheidenen geen betrekking hebben op het koren, maar op het kaf van de 
kerk.182 Gezien de context, waarin het gaat over aanklachten tegen traditores die zijn 

178.  Zie hoofdstuk 4 (de area in de verdediging tegen de beschuldiging van persecutio).
179.  Cf. ps. c. Don. 171-175 Dixit Ezechiel sanctus quosdam consignatos esse, qui gemunt peccata 

fratrum et non separantur inde (Ez. 9,4). Zie ook ps. c. Don. 170 si non poterunt excludi, exclu-
dantur uel de corde; ps. c. Don. (ps. c. Don.): 200 (uno templo ...) uno templo miscebantur sed 
mixti non erant corde; ps. c. Don. 211-212 sed nobis exemplum datum est malos fratres tolerare, 
ut quando excludi non possunt, solo separemur corde.

180.  Cf. ps. c. Don. 170 Si non poterunt excludi, excludantur uel de corde; ps. c. Don. 211-212 sed 
nobis exemplum datum est malos fratres tolerare, ut quando excludi non possunt, solo separemur 
corde; ps. c. Don. 288-89 expello malos quos possum, quos non possum cogor ferre.

181.  Cf. ep. 43,21; hierin o.a. … non intellegentes in his, quae nos eis obicimus, omnes illos teneri, 
in his uero, quae nobis obiciunt, paleam uel zizania messis dominicae reprehendi, ad frumenta 
autem crimen non pertinere … quoniam, ne nomen Christi per horribilia schismata blasphemetur, 
pro bono unitatis tolerant, quod pro bono aequitatis oderunt.

182.  Cf. ep. 53,6 Unde isti nefario schismate separati iactant crimina in paleam messis dominicae, 
quae necesse est usque ad finem permixta toleretur, donec ultimo iudicio tota area uentiletur. 
unde manifestum est ista crimina seu uera seu falsa non pertinere ad frumenta dominica …

Koren en kaf boek.indb   339 13-01-20   09:13



340

5 – de AreA Als metAfoor Voor het ‘reeds’ VAn het lAAtste oordeel

binnengeslopen in de bisschoppelijke successie (ordo episcoporum), worden met dit 
kaf allereerst deze traditores aangeduid. In algemenere zin betreft het alle onbetrouw-
bare ambtsdragers in de kerk die niet handelen overeenkomstig hun eigen woorden.183 
Uit het feit dat zij op grond van hun zondige leefwijze worden ‘afgeschreven’ als 
kaf, blijkt dat het tolerare van het kaf in de kerk niet geïnterpreteerd mag worden 
als een acceptatie van de zonden van het kaf. Al wordt in het donatistische debat het 
ecclesiologische zuiverheidsideaal betwist, een onheilige levenswandel wordt door 
Augustinus niet in bescherming genomen, maar hooguit gedoogd in het licht van de 
toekomstige scheiding. Het kaf van de slechte christenen (mali christiani) staat in ep. 
53 in contrast met het koren van de onschuldige christenen (christiani innocentes). 
De onschuld van deze christenen betekent overigens niet dat zij zondeloos zijn, maar 
dat de donatistische verwijten geen betrekking op hen hebben.184

De geestelijke scheiding van koren en kaf is een belangrijk thema in het eerste grote 
anti-donatistische werk, c. ep. Parm. (400-404 AD). Kenmerkend voor het koren van 
de goede christenen (boni) is hun zeer integere verdraagzaamheid (innocentissima 
tolerantia). Deze tolerantia betekent dat zij leven tussen zondaren, zonder dat zij 
zich afscheiden vanwege hun zonden. De toevoeging innocentissima betekent dat 
zij niet participeren in de zonden van de slechte christenen (mali). Wel zuchten en 
treuren zij over de zonden die zij bij anderen in de kerk zien (overeenkomstig Ez. 
9,4).185 Wat betreft de geestelijke scheiding schrijft Augustinus dat het koren zich 
gedurende de permixtio alleen met het hart (corde) afscheidt van de onrechtvaardigen, 
opdat het straks (in fine) waardig zal zijn ook met het lichaam (corpore) van hen 
afgescheiden te worden.186 De grote aandacht die Augustinus in c. ep. Parm. geeft 

183.  Cf. ep. 53,3 waar naar aanleiding van de mogelijke aanwezigheid van traditores in de orde epis-
coporum ook in algemene zin wordt gesproken over de mogelijke aanwezigheid van kaf onder de 
ambtsdragers (aangeduid als praepositi mali), met verwijzing naar Matth. 23,3; ook in ep. 53,4 
gaat het uitvoerig over de traditores.

184.  Cf. ep. 53,6; zie ook ep. 53,3.
185.  Cf. c. ep. Parm. 2,6; zie ook 2,36; 3,17-19. De verwijzing naar Ez. 9,4 komt terug in bijvoorbeeld 

c. ep. Parm. 2,10; 3,10; 3,14; 3,27; in 3,27 … per totam ergo istam ciuitatem toto orbe diffusam 
iusti gemunt et maerent ob iniquitates quae fiunt in medio eorum. non ergo quaerat separatos 
iustos, sed cum ipsis potius in malorum temporali commixtione concorditer gemat.

186.  Cf. c. ep. Parm. 2,25; in 2,34 … quos (sc. homines iniquos) uelut paleam frumenta dominica 
usque ad tempus uentilationis corde interim separata non temeritate corporaliter deserunt, sed 
pietate spiritaliter ferunt; zie ook c. ep. Parm. 2,36 … inter paleam frumenta secura sunt, quia 
neque talia faciunt neque consentiunt facientibus … Het facere uel consentire talia facientibus 
wordt in bijvoorbeeld c. ep. Parm. 2,37 verwoord als facere uel talia facientibus fauere en talia 
agere uel approbare. Bedoeld worden zowel actieve (facere) als passieve (consentire) participa-
tie in een zondige leefwijze. Cf. ook bijvoorbeeld 2,39-40: quia non communicare (sc. operibus 
infructuosis tenebrarum) est non consentire. Zie verder o.a. c. ep. Parm. 3,19-20; 3,27. Zie ook 
ep. 76,3 (403 AD) ille communicat malis, qui consentit factis malorum, non qui tolerat in agro 
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aan de geestelijke scheiding tussen koren en kaf (non consentire) is een indicatie 
van het belang dat hij hecht aan deze begrenzing van de tolerantia. Toch is deze 
innerlijke houding volgens hem niet voldoende. Er moet ook metterdaad worden 
opgetreden tegen de zonde (redarguo). Daarbij denkt Augustinus concreet aan de 
kerkelijke tucht (ecclesiastica disciplina).187 De tolerantie die hij bepleit, wordt dus 
niet alleen ingeperkt door innerlijke distantie, maar ook door openlijke bestraffing. 
Kortom, het koren bewijst zich innerlijk en metterdaad als een vijand van de zon-
de. Het kaf van de zondaars kan betrekking hebben op mensen die er al dan niet 
verborgen een zondige leefwijze op na houden.188 Het kan ook betrekking hebben 
op gemeenteleden die voor het oog niet in zonde leven, maar bij wie de gerichtheid 
op God ontbreekt. In onderscheid van het koren is hun hart gericht op hier beneden 
(deorsum) in plaats van hierboven (sursum). Zij verzamelen hun schatten op de aarde 
in plaats van in de hemel. Zij zoeken hun eigen belang in plaats van het belang van 
Christus.189 Overigens betekent het beschreven contrast tussen koren en kaf niet dat 
het koren nu al zonder zonde zou zijn. Expliciet stelt Augustinus dat zondeloosheid 
in het heden een onbereikbaar ideaal blijft, en dat een ware christen (koren) leeft 
van de vergeving van de zonden in Christus.190

In bapt. (400-405 AD) maakt Augustinus onderscheid tussen het kaf van de vle-
selijke mensen (carnales) en het koren van de geestelijke of heilige mensen (sancti/
spiritales) in de kerk.191 Opmerkelijk is dat het koren hier wordt aangeduid als sine 

dominico zizania usque ad messem uel paleam usque ad ultimam uentilationem.
187.  Cf. o.a. c. ep. Parm. 2,39 Iam ipsa uerba quemadmodum intellegenda sint diximus, quia non 

communicare est non consentire; quod propter ecclesiae disciplinam parum est, nisi etiam re-
darguantur, ut corrigi possint. sed haec salua pace facienda sunt et quantum admittit officium 
conseruandae unitatis, ne simul eradicetur et triticum. De uitdrukking redarguo is afkomstig uit 
Ef. 5,11. Overigens wordt in dit citaat al duidelijk dat Augustinus geen rigide uitoefening van de 
tucht voorstaat, zoals hij waarneemt bij de donatisten, maar een gematigde uitoefening die me-
disch van aard is en zich maximaal inspant om de eenheid te bewaren. Zie ook c. ep. Parm. 3,1-
17 inzake de noodzaak van de uitoefening van ecclesiastica disciplina tegen de mali in de kerk.

188.  Cf. o.a. c. ep. Parm. 2,11 Mali … qui uel igorantur uel pro pace tolerantur donec ipse ueniat ac 
separet …

189.  Cf. c. ep. Parm. 3,19 Nihil aliud recte intellegere possumus nisi quia in una quidem congregatio-
ne sunt, donec in fine uentilationis etiam corporaliter separentur, sed tamen tritico sursum cor est, 
paleae uero deorsum. palea quippe sua quaerit, non quae Iesu Christi, triticum autem thesaurizat 
thesaurum in caelo, et ubi est thesaurus eius, ibi et cor eius.

190.  Cf. o.a. c. ep. Parm. 2,13-17.
191.  Cf. bapt. 1,26 Itaque siue intus uersari uideantur siue aperte foris sint, quod caro est caro est; 

siue in area in sua sterilitate perseueret siue occasione temptationis tamquam uento extra tollatur, 
quod palea est palea est, et semper ab illius ecclesiae quae sine macula et ruga est unitate diuisus 
est etiam qui congregationi sanctorum in carnali obduratione miscetur. Augustinus maakt hier 
onderscheid tussen enerzijds de zichtbare kerk als de dorsvloer waar koren en kaf onderling 
vermengd zijn en anderzijds de ware of zuivere kerk die bestaat uit louter koren. Dit onderscheid 

Koren en kaf boek.indb   341 13-01-20   09:13



342

5 – de AreA Als metAfoor Voor het ‘reeds’ VAn het lAAtste oordeel

macula et ruga (zonder vlek of rimpel). Op het eerste gezicht lijkt hier sprake van 
overeenkomst met de donatisten die deze woorden gebruiken om zichzelf te pre-
senteren als de ware kerk. Toch is er een groot verschil. De donatisten betrekken de 
zuiverheid op de kerk in haar zichtbare gestalte, maar Augustinus betrekt deze op de 
individuele korenkorrels in onderscheid van het kaf, dus op de ware of onzichtbare 
kerk. In dit verband betekenen de woorden sine macula et ruga niet dat de sancti nu 
al volkomen heilig zouden zijn in hun levenswandel, maar dat zij nu al delen in de 
toegerekende vergeving van de zonden.192 Overigens voelt de kerkvader zich achteraf 
niet gelukkig met de wijze waarop hij de woorden sine macula et ruga hier betrekt 
op het koren van de ware gelovigen op aarde. In retr. schrijft hij dat deze woorden 
niet geïnterpreteerd moeten worden alsof zij nu al volkomen heilig zouden zijn. Zij 
worden op aarde al wel voorbereid op wat zij straks zullen zijn, maar moeten nu 
nog dagelijks bidden om vergeving van hun zonden.193 Over het kaf wordt in bapt. 
gemeld dat het de liefde (caritas) mist.194 Er worden Bijbelse voorbeelden genoemd, 
zoals Kaïn, Cham, Ismaël, Ezau, Judas, Simon Magus en andere ‘namaakchristenen’ 
(pseudochristiani).195 Nadere concretiseringen van het kaf zijn als volgt. Het betreft 
mensen die zeggen: ‘Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij (cf. 1 Kor. 
15,32). Het zijn mensen die goede gewoonten bederven door slechte gesprekken (cf. 1 
Kor. 15,33), mensen die zeggen dat er geen opstanding der doden is (cf. 1 Kor. 15,12), 
mensen van wie het woord zich verspreidt als de kanker (cf. 2 Tim. 2,17), mensen die 
hebzuchtig zijn. Wat betreft de hebzucht (auaritia) als kenmerk van het kaf verwijst 
Augustinus naar het oordeel van Cyprianus. Volgens de Carthaagse kerkvader zijn 
hebzuchtige mensen, rovers en geldwolven niet alleen onder het gewone volk maar 
zelfs onder de bisschoppen te vinden.196 Zij hebben de wereld alleen met hun woorden 
maar niet met hun daden prijsgegeven. Zij zijn vijanden van God die de geest van 
de antichrist in hun hart hebben.197 Zij zijn het kaf dat de zonde metterdaad bedrijft 
(operari iniquitatem, cf. Matth. 7,23). In contrast met dit kaf staat het koren symbool 
voor hen die niet alleen de naam van Christus in hun mond nemen, maar zich ook 
werkelijk afkeren van de zonde zonder zich te onttrekken van de permixtio.198 

blijft buiten beeld in de overige passages waar de area verschijnt, cf. bapt. 4,18; 4,21; 5,29. 
192.  Cf. o.a. bapt. 3,23; 4,4; 6,5 waar ook sprake is van de ware of onzichtbare kerk als ecclesia sine 

macula et ruga.
193.  Cf. retr. 2,18; vermoedelijk wil de kerkvader in retr. een eventuele pelagiaanse interpretatie van 

zijn woorden uitsluiten.
194.  Cf. o.a. bapt. 1,22 en 1,26-28.
195.  Cf. bapt. 1,25.
196.  Cf. bapt. 4,18; zie ook 4,12 en 4,21.
197.  Cf. bapt. 4,20; in aanvulling hierop verwijst Augustinus in bijvoorbeeld bapt. 4,24 en 4,25 naar 

de zondaarscatalogi in 1 Kor. 6,10, Gal. 5,19-21 en Ef. 5,5-6.
198.  Cf. bapt. 4,21 Quomodo autem se ab eiusmodi quisque mundare debeat, paulo superius ostendit 
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Het onderscheid tussen koren en kaf in de kerk is een belangrijk thema in c. litt. 
Pet. (400-404 AD).199 In dit weerwoord tegen Petilianus wordt voortdurend herhaald 
dat de donatistische beschuldigingen geen betrekking kunnen hebben op het koren, 
maar alleen op het kaf. In dit verband ligt de focus op de ‘klassieke’ aanklachten wat 
betreft traditio en persecutio, en is er weinig aandacht voor een gedifferentieerder 
onderscheid tussen beide categorieën.200 Wel komt in reactie op het donatistische 
afscheidingsdenken duidelijk uit de verf dat het koren wordt gekenmerkt door tole-
rare in plaats van separare.201 Daarbij accentueert Augustinus dat het tolerare van 
de slechte christenen (mali) niet betekent dat hun zonden worden getolereerd. Dat 
blijkt allereerst uit het feit dat in c. litt. Pet. de tolerantia opnieuw wordt ingeperkt 
door de kerkelijke tucht.202 Bovendien wordt de tijdelijke commixtio malorum voor-
gesteld als uitsluitend fysiek (corporalis), niet geestelijk (spiritalis).203 Deze fysieke 
vermenging gaat gepaard met een geestelijke scheiding (separatio) die zich aftekent 
tussen koren en kaf. Deze separatio krijgt gestalte in een afkeer van de zonden van 
het kaf waarmee het koren is vermengd. Augustinus spreekt in dit verband over 
een scheiding in leven, leefwijze, hart en wil. Volgens hem moet dit geestelijke on-
derscheid tussen koren en kaf altijd in acht worden genomen, in afwachting van de 
eschatologische fysieke scheiding.204

dicens: recedat ab iniquitate omnis qui nominat nomen domini [2 Tm 2,19], ne audiat in fine 
cum palea, siue quae ante de area uolauit siue quae in ultimo separanda est: recedite a me qui 
operamini iniquitatem [Mt 7,23].

199.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 1,20; 1,25; 1,27; 2,24; 2,41; 2,45; 2,46; 2,108; 2,174; 2,197; 3,13; 3,43. Ter 
illustratie c. litt. Pet. 2,108 Augustinus respondit: quis non in scripturis discernat haec duo genera 
hominum? sed uos maledici paleae crimina etiam frumentis obicitis et, cum sola palea sitis, so-
lum frumentum uos esse iactatis.

200.  Zie boven wat betreft de donatistische beschuldigingen inzake traditio en persecutio.
201.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 3,3-4.
202.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 1,22 … eos, quos de area dominica, priusquam uentilator aduenit, segregare 

non possunt, pro pace tolerant unitatis … ; c. litt. Pet. 3,5 neque hoc ideo dixerim, ut neglegatur 
ecclesiastica disciplina, ut permittatur quisque facere quod uelit sine ulla correptione et quadam 
medicinali uindicta et terribili lenitate et caritatis seueritate. nam ubi erit illud apostoli: corripite 
inquietos, consolamini pusillanimes, suscipite infirmos, patientes estote ad omnes. uidete ne quis 
malum pro malo alicui reddat [1 Th 5,14]?; c. litt. Pet. 3,43 nec propterea tamen ecclesiastica 
disciplina neglegitur a constantibus et diligentibus et prudentibus dispensatoribus Christi, ubi 
crimina ita manifestantur, ut nulla possint probabili ratione defendi.

203.  Cf. c. litt. Pet. 3,4 Haec quippe commixtio non aeterna sed temporalis, nec spiritalis sed corpo-
ralis est.

204.  Cf. c. litt. Pet. 3,4 Et si ab iniquis ad tempus corporaliter non potest, recedat tamen ab ipsa ini-
quitate omnis qui nominat nomen domini [2 Tm 2,19]. licet enim a malis interim uita, moribus, 
corde ac uoluntate separari atque discedere, quae separatio semper oportet custodiatur. corporalis 
autem separatio ad saeculi finem fidenter patienter fortiter expectetur … Zie ook c. litt. Pet. 2,245 
waar Augustinus inzake de zonden van de slechte christenen schrijft dat tolerare (als kenmerk 
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Wat betreft het onderscheid tussen koren en kaf herhaalt cath. fr. (401-402 AD) 
dat de donatistische beschuldigingen, voor zover deze hout snijden, geen betrek-
king hebben op het koren maar op het kaf van de kerk.205 Als kenmerkend voor de 
korenkorrels wordt weinig nieuws genoemd: enerzijds dat zijzelf horen en doen wat 
Christus zegt, anderzijds dat zij verdraagzaam zijn ten opzichte van hen die zijn 
woorden wel horen maar niet doen.206 Ook het uitvoerige strijdschrift tegen Cresco-
nius (Cresc., 405-406 AD) is in dit opzicht een herhaling van zetten. Het koren staat 
symbool voor de ware ofwel de geestelijke christenen (ueri, spiritales christiani), 
het kaf voor de bedrieglijke ofwel de vleselijke christenen ( falsi, carnales christi-
ani).207 Terloops wordt de tolerantia als kenmerk van het koren ingeperkt door de 
kerkelijke tucht.208 Verder komt in het kader van de tolerantia vooral het geestelijke 
onderscheid tussen koren en kaf ter tafel. Augustinus schrijft bijvoorbeeld dat hij 
wel het kaf, maar niet de dorsvloer ontvlucht.209 Bedoeld is hetzelfde principe als 
eerder, namelijk dat koren en kaf in de kerk fysiek (corporaliter) vermengd blijven 
tot de oordeelsdag, maar dat zij tijdens de permixtio al wel geestelijk (spiritaliter) 
gescheiden zijn. Dit geestelijke onderscheid wordt gezocht in het dagelijkse leven 
en/of de concrete levenswandel (uita moribusque spiritaliter separati), dus niet in 
bijvoorbeeld ascetische afzondering of mystieke ervaringen.210 Kenmerkend voor het 
koren is dat deze mensen goed (bene), rechtvaardig (recte) en vreedzaam (pacifice) 
leven. Met bene en recte wordt een heilige levenswandel bedoeld, in contrast met 
de slechte en verdorven levenswandel (prauis atque peruersis moribus) van het kaf. 

van het koren) principieel onderscheiden moet worden van consentire (als kenmerk van het kaf). 
Wat betreft het koren gaat het tolerare van de zondaars gepaard met een afkeer van hun zonden 
(displicere).

205.  Cf. cath. fr. 48 Breuiter enim respondeo quod saepe respondi: aut falsa dicitis aut, si uera sunt, 
non ad frumenta Christi, sed ad eorum paleam pertinent ista quae dicitis.

206.  Cf. cath. fr. 48 Ego ipsam ecclesiam requiro, ubi sit quae audiendo uerba Christi et faciendo ae-
dificat super petram et audiendo et faciendo tolerat eos, qui audiendo et non faciendo aedificant 
super harenam.

207.  Cf. o.a. Cresc. 3,75.
208.  Cf. Cresc. 3,39 Si quos tales in sacramentorum eius communione cognouero, uerbo et disciplina 

domini emendo quos possum, tolero quos emendare non possum; vergelijk ook Cresc. 3,55.
209.  Cf. Cresc. 3,39 Fugio paleam, ne hoc sim, non aream, ne nihil sim.
210.  Cf. Cresc. 2,43 Uides, frater, secundum scripturas diuinas hoc praecepisse Cyprianum etiam 

propter malos, qui cum sint a bonis uita moribusque spiritaliter separati, corporaliter tamen eis in 
ecclesia uidentur esse permixti usque in diem iudicii, quo etiam corporaliter debitas separabuntur 
ad poenas, non esse ecclesiam deserendam tamquam frumenta propter paleam … Zie verder 
Cresc. 3,40 waar naar aanleiding van 1 Tim. 5,22 onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds 
het onvermijdelijke communicare met slechte mensen tot in de communio sacramentorum toe, 
en anderzijds het verwerpelijke communicare in peccatis alienis. Zie ook bijvoorbeeld Cresc. 
3,45; 3,55; 4,33. In 4,33 o.a. … non ab eis corporum segregatione, sed uitae ac morum diuersi-
tate disiuncti sint … corporali cum illo congregatione permixti, spiritali dissimilitudine separati.
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De toevoeging pacifice heeft hier betrekking op de bereidheid om terugkerende 
donatisten liefdevol in de kerk te ontvangen.211 Het is veelzeggend dat twistzieke 
kerkmensen bij wie deze bereidheid ontbreekt, onder het kaf worden gerekend. Een 
‘vrome’ levenswandel waarin de liefde ontbreekt is voor Augustinus dus geen optie, 
een tolerantia zonder oprechte levensheiliging is dat evenmin.212

In ep. 93 (407-408 AD) gebruikt de kerkvader krachtige taal om duidelijk te maken 
dat het kaf in de kerk ook betrekking heeft op mensen die openlijk als slecht bekend 
staan (maligni et perseueranter omnino peruersi). Dergelijke naamchristenen partici-
peren in de sacramenten ondanks hun vele schanddaden (abundantia scandalorum) 
en hun grote goddeloosheid (abundantia iniquitatis). 213 Blijkbaar is de realiteit van 
dergelijk kaf niet te voorkomen of te genezen, zelfs niet door de kerkelijke tucht.214 
De gebruikte woorden lijken erop te wijzen dat Augustinus de waardering van het 
‘heiligheidsgehalte’ van de kerkleden verder naar beneden bijstelt. Vermoedelijk heeft 
het te maken met de ervaring dat praktijk weerbarstiger is dan verwacht. Veelzeggend 
klinkt de verzuchting dat de kerk zich vaak heeft vergist in mensen van wie zij veel 
had verwacht, en dat zij hierdoor zo teleurgesteld is in haar leden dat zij er moeite 
mee heeft om nog iets goeds van iemand te geloven. Al hoeft deze verzuchting niet 
gespeend te zijn van retorische overdrijving, hiermee wordt wel een signaal afgegeven 
van zorg over het geestelijke gehalte van de katholieke kerk.215 In het licht hiervan is 
het niet verwonderlijk dat Augustinus later in het donatistische debat expliciet betoogt 
dat het kaf niet alleen symbool staat voor verborgen zondaren (occulti mali), maar 
ook voor openlijke zondaren in de kerk (manifesti mali).216

Wat betreft het kaf van slechte christenen ligt het in de lijn van de verwachting 

211.  Cf. Cresc. 2,44. Het gaat over mensen die terugkomen ex haereticis. Bedoeld zijn donatisten 
die terugkeren naar de katholieke kerk, mede naar aanleiding van de nieuwe anti-donatistische 
wetgeving van keizer Honorius; zie hierover ook hoofdstuk 4 (de area in de verdediging tegen 
de beschuldiging van persecutio). 

212.  Cf. Cresc. 2,44 Hierin o.a. Qui autem uel scientes contra ueritatem in eis recipiendis contentiose 
dimicant uel prauis atque peruersis moribus uiuunt, in zizaniis et palea flammis debita tolerantur. 
Zie ook Cresc. 4,33 waar enkele voorbeelden worden genoemd van koren en kaf dat onderling 
is vermengd, maar geestelijk onderscheiden: de elf apostelen en Judas, Paulus en zijn jaloerse 
egoïstische collega-predikers (cf. Fil. 1,15-18), Cyprianus en zijn hebzuchtige collega’s.

213.  Cf. ep. 93,33 Refrigescit autem caritas multorum [Mt 24,12] propter scandalorum abundantiam, 
quanto magis magisque glorificato Christi nomine congregantur in communionem sacramen-
torum eius etiam maligni et perseueranter omnino peruersi sed tamen tamquam palea de area 
dominica non nisi ultima uentilatione separandi. Zie ook ep. 93,1-3; 93,46; 93,51-53.

214.  In ep. 93 wordt de kerkelijke tucht wel weer benoemd in het kader van het tolerare, cf. ep. 93,34 
… corrigens quos potest, tolerans, quos corrigere non potest … ; ep. 93,50 … nonnullos tolera-
mus quos corrigere uel punire non possumus …

215.  Cf. ep. 93,33.
216.  Cf. o.a. breuic. 3,10; 3,14; c. Don. 13-14; c. Gaud. 2,4-5.
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dat bijvoorbeeld overspelers (moechi/adulteri) als zodanig aangemerkt worden. 
Des te meer valt het op dat Augustinus in ep. 93 een onbarmhartige houding ten 
opzichte van dergelijke zondaren zwaarder aanrekent dan overspel als zodanig. Hij 
maakt melding van episcopi die zich ten tijde van Cyprianus onverzoenlijk hebben 
opgesteld tegenover berouwvolle overspelers. Volgens Augustinus weerspraken zij 
in hun hardheid het zeer barmhartige geduld van God, en ontnamen zij anderen de 
mogelijkheid om door boetedoening genezen te worden. Deze hooghartige en liefde-
loze houding wordt door hem immanis error et impietas genoemd die volgens hem 
erger is dan het overspel van de boetelingen.217 Meer dan allerlei concrete zonden 
zijn hoogmoed en liefdeloosheid dus kenmerkend voor het kaf. Congruent hiermee 
kan men het koren herkennen aan ootmoed en liefde. Dit koren distantieert zich wel 
van de zonden van het kaf (non consentire), maar verlaat de dorsvloer niet.218 Het 
blijft volharden, ook als het verdragen (tolerare) lijden (laborare) impliceert.219 Het 
keert zich niet hooghartig af van het kaf zoals de trotse farizeeër, maar herkent zich 
in de tollenaar die ootmoedig om genade smeekt.220

De brieven ep. 105 (409 AD), ep. 108 (410 AD) en ep. 142 (na 411 AD), evenals 
de latere anti-donatistische geschriften un. bapt. (410-411 AD), breuic. (eind 411 
AD), c. Don. (411-412 AD) en c. Gaud. (418-419 AD) bevestigen het voorgaande 
wat betreft het tolerare in plaats van separare als kenmerk van het koren gedurende 
de permixtio. Doorgaans wordt deze tolerantie begrensd door een gematigde vorm 
van de ecclesia disciplina.221 Nog meer gebeurt dat door middel van de verbinding 

217.  Cf. ep. 93,41-41. Augustinus haakt hier in op een brief van Cyprianus (Cypr. ep. 55,21) waarin 
deze zich zeer kritisch uitlaat over de onverzoenlijke houding van de betreffende bisschoppen. 
Vermoedelijk bekritiseert hij hiermee ook een rigoureuze uitoefening van de tucht bij de ro-
gatisten. In het vervolg maakt hij immers zinspelingen op mensen die door de rogatisten zijn 
geëxcommuniceerd, maar na gedane boetedoening weer worden opgenomen door de ecclesia 
catholica, cf. ep. 93,50.

218.  Cf. ep. 93,42.
219.  Cf. ep. 93,49-50. Hierin o.a. Audi sane per me uocem dominicorum frumentorum in area domi-

nica usque ad ultimam uentilationem inter paleam laborantium …
220.  Cf. ep. 93,49-50. De parabel van de farizeeër en de tollenaar is te vinden in Luk. 18,9-14; deze 

parabel verschijnt hier in combinatie met Jak. 4,6: Deus superbis resistit, humilibus autem dat 
gratiam. Vergelijk ep. 93,33 waar de vox dominicorum frumentorum wordt ingevuld met het 
ootmoedige smeekgebed van Ps. 11(12),2 saluum me fac, domine, quoniam defecit sanctus, quo-
niam diminutae sunt ueritates a filiis hominum.

221.  Cf. ep. 105,16 … quos possumus, corrigamus uel correptione uel quacumque disciplina in spiritu 
mansuetudinis et diligentia caritatis, quos autem corrigere non ualemus … In ep. 108,10 wordt 
Cyprianus geprezen, zowel vanwege de tucht waarmee hij de zonde heeft bestraft als vanwege de 
voorzichtigheid waarmee hij de eenheid heeft bewaard: ideoque illi optimo episcopo nec censura, 
qua peccata coherceret, nec cautela defuit, qua unitatis uinculum custodiret. In breuic. 3,16 … os-
tendentes (sc. catholici) multis sanctarum scripturarum testimoniis et exemplis malos in ecclesia 
sic nunc esse permixtos ut, quamuis debeat uigilare ecclesiastica disciplina ad eos non solum 
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van de tolerantia met een geestelijke separatio: fysiek zijn koren en kaf wel onder-
ling vermengd (corporibus mixti) maar in de leefwijze tekent zich een wezenlijke 
scheiding af (moribus separati) als voorbode van de eschatologische scheiding.222 

uerbis, sed etiam excommunicationibus et degradationibus corripiendos, tamen non solum in ea 
latentes nesciantur, sed plerumque propter pacem unitatis etiam cogniti tolerentur … . In c. Don. 
wordt de tolerantia begrensd door de volgende vormen van kerkelijke tucht die volgens Augusti-
nus aan de orde van de dag zijn: vermaning, ontheffing uit het ambt, uitsluiting uit de christelijke 
gemeente en andere vormen van bestraffing, zie c. Don. 6 ita sane, ut nec emendationis uigilan-
tia quiescat corripiendo degradando excommunicando ceterisque cohercitionibus licitis atque 
concessis, quae salua unitatis pace in ecclesia cotidie fiunt secundum praeceptum apostolicum 
caritate seruata, qui dixit: si quis autem non obaudit uerbo nostro per epistulam, hunc notate, et 
nolite commisceri cum eo, ut erubescat; et non ut inimicum existimetis, sed corripite ut fratrem 
[2 Th 3,14sq.]. Wanneer Augustinus een gematigde vorm van tucht bepleit, klinkt hierin ook een 
verwijt richting de strenge uitoefening van de tucht door de donatisten, cf. c. Don. 6 sic enim et 
disciplina seruat patientiam et patientia temperat disciplinam et utrumque refertur ad caritatem, 
ne forte aut indisciplinata patientia foueat iniquitatem aut inpatiens disciplina dissipet unitatem; 
zie over de ecclesiastica disciplina ook c. Don. 28. Hier schrijft Augustinus onder andere dat 
tolerantia is geboden wanneer uitoefening van de tucht niet mogelijk is vanwege de rust en 
vrede van de kerk. Tolerantia wordt daarbij omschreven als: verdragen wat we niet willen om te 
bereiken wat we wel willen (toleramus quae nolumus ut perueniamus quo uolumus), cf. c. Don. 
28. In c. Gaud. 2,3 ad iustos enim non pertinet in ecclesia catholica nisi malos, quos corrigere uel 
damnare non possunt, patientissime tolerare … 

222.  Cf. ep. 105,16 peccatis eorum non consentire et fauere. In ep. 108,7-8 non consentire malis fac-
tis; ondanks corporalis permixtio toch cordis puri diuersitate seiunctus; in ep. 108,8 wordt onder 
andere het voorbeeld van Ez. 9,4 herhaald; in ep. 108,16-17 … tantum ut ab imitatione, a consen-
sione, a uitae ac morum similitudine reprobi seiungantur simul crescentes, simul in tribulatione 
permixti, simul intra retia congregati usque ad tempus messis, uentilationis et litoris. In un. bapt. 
25 a malis autem, cum quibus dei sacramenta communicant, etiam nunc in area, nondum in hor-
reo, iam tamen boni discedunt et separantur morum dissimilitudine, non corporum segregatione, 
aliter uiuendo, non ad alia conuenticula ueniendo. sic nec cum malis unum fiunt nec ab ecclesiae 
unitate discedunt. In breuic. 3,18 deinde, ubi commemoratum est qualis separatio bonis hoc tem-
pore ab impiis et malis fieri debeat, ne communicetur peccatis alienis [1 Tm 5,22], corde uidelicet 
et uitae morumque dissimilitudine, nec aliter intellegi debere quod scriptum est: exite de medio 
eorum, recedite inde, et immundum ne tetigeritis [Is 52,11], id est: discernimini aliter uiuendo et 
immunditiae non consenseritis … ; in breuic. 3,17 wordt het voorbeeld van Ez. 9,4 herhaald in 
combinatie met het voorbeeld van de ark van Noach (3,16), het voorbeeld van de oudtestamen-
tische profeten die zich ondanks hun profetische kritiek niet hebben afgescheiden van de tempel 
en van Zacharias en Elisabeth en van Simeon en Anna die trouw bleven in de tempel (3,17). In c. 
Don. 7 … quia nec eorum peccatis consentiendo communicant (sc. boni) et ab eis (sc. malis) etsi 
non corporaliter segregatione, tamen spiritali uitae dissimilitudine et morum diuersitate disce-
dunt … In c. Gaud. 2,5 … uerum etiam uobis, quibus ante tempus messis, uentilationis et litoris 
placet a malis separatio corporalis, si opinio tua uera est … In ep. 142 (na 411 AD) en ep. 208 (na 
411) wordt wel het tolerare benadrukt als kenmerkend voor het koren, maar krijgt de geestelijke 
separatio geen nadere uitwerking. Dit is verklaarbaar omdat het brieven betreft aan teruggekeer-
de donatisten. Voor hen is het zo vanzelfsprekend dat zij zich willen distantiëren van de zonden 
van het kaf dat de geestelijke separatio niet meer gethematiseerd hoeft te worden. 

Koren en kaf boek.indb   347 13-01-20   09:13



348

5 – de AreA Als metAfoor Voor het ‘reeds’ VAn het lAAtste oordeel

De nadruk op de geestelijke scheiding heeft in de donatistische polemiek impliciet, 
en soms expliciet het karakter van kritiek op de donatisten. Augustinus verwijt hun 
dat zij Bijbelteksten over afscheiding ten onrechte aanvoeren als rechtvaardiging van 
hun schisma. Volgens hem interpreteren de donatisten dergelijke teksten op vleselijke 
wijze (carnaliter), maar moeten deze geestelijk (spiritaliter) worden uitgelegd. Contra 
de donatisten wil de kerkvader dus betogen dat de theologische rechtvaardiging van 
hun afscheiding niet deugt. De Bijbelteksten waarop zij zich beroepen, bedoelen 
immers geen letterlijke of fysieke afscheiding gedurende de permixtio, maar een 
geestelijke scheiding binnen de grenzen van de katholieke kerk.223 Dat het tolerare 
voortkomt uit de liefde (caritas) als kenmerk van het koren wordt in un. bapt. in-
zichtelijk gemaakt door middel van de beeldtaal van de dorsvloer: de korenkorrels 
zijn door het gewicht van de liefde zo zwaar dat zij tijdens het dorsen op de dorsvloer 
blijven liggen. Maar het kaf is vanwege het ontbreken van de liefde zo licht dat het 
wordt weggeblazen door de wind.224

Een opmerkelijk detail is dat er un. bapt. 25 sprake is van tolerantia met be-
trekking tot het dorsen (tritura) an sich, dus niet met betrekking tot het kaf van de 
slechte christenen (mali). In onderscheid van het wegstuivende kaf van hen die zich 
afscheiden verdraagt het koren het dorsen op de dorsvloer. In het vervolg van un. bapt. 
komt de tweeërlei uitwerking van deze tritura binnen de grenzen van de dorsvloer 
in beeld: het graan wordt gezuiverd en het kaf vermorzeld.225 Het dorsen heeft dus 
een zuiverende uitwerking op het koren, in onderscheid van het kaf.226

223.  Cf. o.a. c. Don. 7; hier worden de volgende ‘afscheidingsteksten’ genoemd: Jes. 52,11; 65,5; Ps. 
25(26),4-5; in c. Don. 13-14 gaat Augustinus in op Jer. 23,28 (quid paleis ad triticum?). Zie ook 
bijvoorbeeld c. ep. Parm. 3,17-20; 3,23; Cresc. 3,93; breuic. 3,10; 3,18; un. bapt. 24; ep. 108,7; 
c. Gaud. 2,10; s. 88,23-25.

224.  Cf. un. bapt. 25 … sed malos propter bonos potius toleraret, tamquam granum cum palea pon-
dere caritatis trituram ferens, non tamquam leuissimus puluis etiam ante uentilationem flatibus 
cedens.

225.  Cf. un. bapt. 30 Si boni fuerunt, in areae catholicae tritura tamquam grana mundati sunt, si mali 
fuerunt, in areae catholicae tritura tamquam stipulae comminuti sunt.

226.  De zuiverende werking van de tritura wordt niet uitgewerkt. Centraal staat hier niet de zuivering/
heiliging van het graan, maar het onderscheid tussen koren en kaf in een argumentatie waarin 
Augustinus betoogt dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en dat niemand schade 
zal lijden vanwege andermans zonden, cf. un. bapt. 27-30. Een verwante passage is Cresc. 4,63 
waar Augustinus schrijft dat het koren dat bestemd is voor de korenschuur het dorsen en/of de 
verdrukking van deze wereld (tritura huius saeculi) verdraagt. In Cresc. 4,63 wordt deze tritura 
voorgesteld als afkomstig van de ergernissen en gewelddadigheden van de ketterse donatisten 
(ab scandalis et violentiis haereticorum) en van het christelijke kaf binnen de kerk (ab interiore 
tamquam palea sua multis non recte uiuentibus). Hier gaat het dus wel over het verdragen van 
de tritura, maar merkwaardigerwijs wordt deze tritura veroorzaakt door het kaf, terwijl normaal-
gesproken het kaf evenals het koren op de dorsvloer lijdend voorwerp van het dorsen zou zijn.
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In ep. 208 geeft Augustinus opnieuw gewicht aan het tolerare als kenmerk van 
het koren. Hij richt zich tot Felicia, een heilige maagd (sancto uirgo) die is terug-
gekeerd vanuit de donatistische kerk.227 Felicia is de radicale heiligheidsethiek van 
de donatisten gewend, en heeft moeite met de onheiligheid die zij waarneemt in de 
katholieke kerk. In zijn brief aan Felicia gaat Augustinus in op de noodzaak om te 
volharden tot het einde (perseuerare usque in finem, Matth. 24,13). Daarbij vereen-
zelvigt hij dit volharden met het volharden in het verdragen van het kaf totdat het 
eschatologische wannen begint. Op deze wijze maakt hij een Bijbelse aansporing tot 
volharding in de eindtijd tot een aansporing om te blijven in de katholieke in plaats 
van de donatistische kerk.228

5.2.3.2 Homiletische werken
Er zijn diverse preken waarin Augustinus gaandeweg ingaat op de donatistische 
polemiek. Wanneer hij dat doet, verandert de wijze waarop koren en kaf worden 
gedefinieerd. Een illustratie hiervan is s. 4 waarin Ezau wordt gepresenteerd als 
voorbeeld van hen die in de kerk vleselijk leven (carnales) in contrast met hen die 
geestelijk zijn (spiritales).229 In de loop van de preek wordt het verschil tussen het ko-
ren van de spiritales en het kaf van de carnales op allerlei wijzen geconcretiseerd.230 
Maar wanneer de donatistische thematiek wordt aangesneden, wordt dit onderscheid 
meteen toegespitst op het verdragen (tolarere) als vrucht van de liefde (caritas). In 
dit verband typeert Augustinus het koren van de geestelijke christenen als volgt: zij 
verdragen de zonden van het kaf dat niet van de dorsvloer verwijderd kan worden 
voordat Christus komt om te wannen.231 Hetzelfde patroon is waarneembaar in  

227.  Omdat het hier gaat om een invulling van tolerare die is gerelateerd aan de donatistische pole-
miek wordt deze brief nu besproken in de context van de donatistische polemiek, terwijl deze 
brief in hoofdstuk 4 is besproken in de context van de eigen kerk.

228.  Cf. ep. 208,2-4. Matth. 24,13 wordt geciteerd in ep. 208,2; in ep. 208,4 Ut ergo in unitate ma-
neamus nec offensi scandalis palearum aream dominicam deseramus, sed potius usque in fi-
nem uentilationis frumenta perseueremus et comminutam stipulam firmo caritatis pondere  
toleremus …

229.  Cf. s. 4,1-3.
230.  Cf. o.a. s. 4,3-4 en 4,14. Van de carnales wordt bijvoorbeeld gezegd dat zij hun geluk zoeken in 

aardse in plaats van hemelse goederen, dat zij niet willen breken met hun zonden, dat zij fraude-
ren, meineed plegen, onschuldige mensen misleiden, overspel bedrijven, zich dronken drinken. 
De spiritales worden omschreven als mensen die zich verheugen in God, die uitzien naar de eeu-
wige zegeningen, die niet willen leven in ongeoorloofde begeerten, hoererij, overdaad en aardse 
macht, etcetera. Zie ook onder (context eigen kerk). 

231.  Cf. s. 4,32 Omnis spiritalis uidet quia ecclesia per totum orbem terrarum est una, uera, catholi-
ca. et nihil sibi arrogat, et tolerat peccata hominum, quos non potest purgare de area dominica, 
antequam ueniat ille ultimus uentilator … In s. 4,33 … scriptum est enim: caritas omnia tolerat, 
omnia sustinet … Eerder heeft Augustinus Jakob al gepresenteerd als voorbeeld van hen die om-
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s. 88, een preek over de twee blinden die tot Christus roepen om ontferming (Matth. 
20,29-34). Scherp maakt Augustinus onderscheid tussen goede (boni) en slechte 
christenen (mali). Hij doet dit onder andere door middel van het gebed, allerlei goede 
werken, en morele keuzen inzake bijvoorbeeld theaterbezoek.232 Maar wanneer de 
afgescheidenen in beeld komen, richt hij de aandacht op een heel ander kenmerk, 
namelijk het tolerare als kenmerk van het koren. Wie de dorsvloer van de kerk verlaat, 
doet de liefde immers geweld aan, terwijl deze liefde het doorslaggevende kenmerk 
is van het echte koren.233 Ook in en. Ps. 34,2 wordt in reactie op afscheidingsdenken 
verkondigd dat het kaf wel kan wegstuiven, maar dat het echte koren op de dorsvloer 
blijft.234 Naar aanleiding van Ps. 34/35, 18 (‘te midden van een gewichtig volk zal ik 
U prijzen’) wordt dit ‘blijven’ gekoppeld aan het gewicht van de korenkorrels. Anders 
dan het kaf is het koren te zwaar om weg te waaien van de dorsvloer. Al wordt het 
gewicht niet concreet benoemd, evenals in un. bapt. blijven de korenkorrels liggen 
vanwege het gewicht van de liefde.235 

Meer dan in de niet-homiletische werken heeft Augustinus in zijn preken de nei-
ging om te communiceren dat het blijven op de dorsvloer an sich niet voldoende is 
om als koren gekwalificeerd te worden. Bij zijn uitleg van 1 Joh. 2,18 kiest hij in ep. 
Io. tr. 3 bewust voor een niet-eschatologische uitleg, en duidt hij de antichristen in 

wille van de eenheid van de kerk andermans zonden willen verdragen, als vrucht van de liefde, 
cf. o.a. s. 4,16 en 4,20. Zie ook en. Ps. 149,3 waar Augustinus het verdragen van het kaf in de 
kerk in plaats van afscheiding presenteert als vrucht van de liefde en de eenheid (fructus caritatis 
et unitatis): nemo se separet, nemo se disiungat: triticum es, ferto paleam quousque uentiletur. 
Een ander voorbeeld is en. Ps. 130,13 waar het tolerare van de mali op de dorsvloer van de kerk 
wordt genoemd als geestelijke fructus, in casu als concretisering van het bewijzen van barmhar-
tigheid en het niet verlaten van de vrede van de kerk, dus indirect van de liefde. Op soortgelijke 
wijze wordt het verdragen van het kaf tot de wannen in en. Ps. 10,4 voorgesteld als vrucht van 
het vertrouwen op God (naar aanleiding van de Schrifttekst in Ps. 10/11,1-2).

232.  Cf. s. 88,12-18.
233.  Cf. s. 88,19 Esse intus in ecclesia et bonos et malos, quod saepe dicimus et frumentum et paleam. 

nemo ante tempus deserat aream; toleret paleam in tritura, toleret in area. quod enim toleret, in 
horreo non habebit. ueniet uentilator, qui diuidet malos a bonis. In s. 88,21 qui autem deseruerit 
unitatem, uiolat caritatem; et quisquis uiolat caritatem, quodlibet magnum habeat, ipse nihil est 
(cf. 1 Kor. 13).

234.  Cf. en. Ps. 34,2,10 Palea uolat, frumentum manet. Zie ook s. 5,1 waar Augustinus in contrast 
met haereses en schismata verkondigt: sunt autem alii qui intus mali sunt et ipsa communione 
catholica continentur, quos necesse est toleret christianus bonus usque in finem, quia uentilatio 
messis huius et areae non erit nisi dies iudicii. Zie verder s. 164,11-12; hierin o.a. (contra het do-
natistische afscheidingsprincipe): aream dominicam, quamdiu palea trituratur, non relinqueres.

235.  Cf. en. Ps. 34,2,10 … in ecclesia, quae toto orbe terrarum diffusa est, palea est et frumentum: 
palea uolat, frumentum manet; ideo in populo graui laudabo te [Ps 34,18]. in graui populo, quem 
uentus tentationis non aufert, in his deus laudatur. nam in palea blasphematur semper. Zie boven 
met betrekking tot un. bapt. 25.
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de Bijbeltekst als de scheurmakers (schismatici) en ketters (haeretici) die de kerk 
hebben verlaten.236 Maar om te voorkomen dat zijn hoorders als vanzelfsprekend 
zouden denken dat het gaat over anderen dan zijzelf, komt hij meteen met een per-
soonlijke toespitsing: ‘Iedereen moet zijn eigen geweten ondervragen of hijzelf een 
antichrist is.’237 De mensen die zijn weggegaan, zijn immers niet het enige kaf. Ook 
binnen de dorsvloer van de kerk is er nog kaf dat weggeblazen zal worden op de 
oordeelsdag.238 Een soortgelijk patroon is waarneembaar in s. 4. Wanneer de pre-
diker waarschuwt tegen afscheiding van de kerk, wijst hij wel beschuldigend naar 
de donatisten, maar concentreert hij zich op het kaf binnen de kerk. Het kerkelijke 
kaf wordt geconcretiseerd als de mensen die in de kerk hun eigen eer liefhebben en 
daar werelds voordeel zoeken. Zij zijn nog wel in de kerk, maar volgens Augustinus 
waaien zij bij de eerste de beste gelegenheid weg. Maar het koren verdraagt het kaf 
tot het einde toe.239 In en. Ps. 54 worden de afgescheiden christenen op soortgelijke 
wijze bekritiseerd, terwijl de eigenlijke waarschuwing is gericht op het kaf binnen de 
kerk. Dergelijke slechte christenen hebben zich nog niet afgescheiden, maar volgens 
Augustinus zijn zij in hun hart even schismatiek als de schismatici. Zij stoken on-
rust, zijn hoogmoedig, zoeken hun eigen voordeel, etcetera. Het grootste gemis van 
dergelijk kaf is het gebrek aan de liefde (caritas) die essentieel is voor het koren.240

Evenals in de niet-homiletische werken verwijt Augustinus de donatisten dat zij de 
scheiding van koren en kaf op een vleselijke wijze (carnaliter) interpreteren, ofwel 
als een fysieke afscheiding (corporalis separatio) van de kerk.241 Hij betwist niet dat 

236.  Cf. ep. Io. tr. 3,4 Hierin o.a. Antichristi multi facti sunt [1 Io 2,18]. ex nobis exierunt [1 Io 2,19]: 
uidete antichristos … omnes haeretici, omnes schismatici ex nobis exierunt, id est, ex ecclesia 
exeunt … Latine enim antichristus, contrarius est Christo. non quomodo nonnulli intellegunt 
antichristum ideo dictum, quod ante Christum uenturus sit, id est, post eum uenturus sit Christus: 
non sic dicitur, nec sic scribitur; sed antichristus, id est, contrarius Christo.

237.  Cf. ep. Io. tr. 3,4.
238.  Cf. ep. Io. tr. 3,5; 3,9-10; zie ook onder (context eigen kerk).
239.  Cf. s. 4,34 Qui enim amant honores suos in ecclesia, omnino tales sunt qui amant in ecclesia 

commoda sua saecularia. et ipsi palea sunt. sed uentus deest, ideo non uolant de area. attendite 
illos per uniuersam ecclesiam, uidete tales, et eos qui intus sunt, et eos qui inuenta occasione de 
area uolauerunt et uolunt secum trahere grana. sed grana uera et plena tolerant paleam et manent 
in area usque in finem.

240.  Cf. en. Ps. 54,19 Itaque, fratres mei, quos in ipsa congregatione parietum horum uidetis turbu-
lentos, superbos, sua quaerentes, elatos, non habentes zelum dei castum, sanum, quietum, sed 
multum sibi tribuentes; ad dissensionem paratos, sed occasionem non inuenientes, ipsa est palea 
dominicae areae. hinc illos paucos superbiae uentus excussit; tota palea non uolabit, nisi cum 
ille in ultimo uentilabit. Verderop in en. Ps. 54,19 wordt aan de hand van 1 Kor. 13 betoogd hoe 
essentieel de liefde is. 

241.  Cf. s. 88,21 Non nos seducant qui carnaliter intellegunt et, corporalem separationem facientes, ab 
ecclesiae frumentis toto orbe diffusis spiritali sacrilegio separantur.
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er een fysieke scheiding zal zijn, maar kleurt deze eschatologisch in. Wel stelt hij dat 
de toekomstige fysieke scheiding wordt voorafgegaan door een geestelijke scheiding 
(spiritalis separatio) gedurende de tijdelijke permixtio. Deze geestelijke scheiding 
betekent dat het koren zich hartgrondig distantieert van het kaf in de kerk.242 Deze 
inperking van de tolerantia wordt nog duidelijker wanneer de prediker stelt dat de 
innerlijke distantie (non consentire) ook wordt vertaald in zichtbaar gedrag: weer-
spreken (redarguere). Er moet dus ook actief worden opgetreden tegen de zonden 
van slechte christenen, volgens Augustinus. Daarbij worden de volgende woorden 
gebruikt: vermanen (reprehendere), berispen (corripere) en bestraffen (coercere).243 
Gedacht kan worden aan vormen van kerkelijke tucht, waarbij de hoorders van de 
preek worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.244 In s. 164 zegt Augustinus 
expliciet: ‘Laat de verdraagzaamheid op zodanige wijze waken dat de tucht niet in 
slaap valt.’ Uit de context wordt duidelijk dat hij daarbij denkt aan de verantwoor-
delijkheid van kerkelijke gezagsdragers. Zij hebben het kerkelijke gezag om op te 
treden tegen mensen die een zondige leefwijze erop nahouden, dat wil zeggen mits 
de aanklachten gegrond gebleken zijn. In dat geval moet er bestraffing volgen die 
zelfs kan leiden tot excommunicatie en, in geval van ambtsdragers, ontheffing uit 
hun ambt.245 Deze ambtelijke verantwoordelijkheid neemt niet weg dat het gewone 
kerkvolk volgens Augustinus een eigen verantwoordelijkheid heeft:

242.  Cf. s. 88,19 Ueniet uentilator, qui diuidet malos a bonis. erit enim corporalis separatio, quam 
modo spiritalis praecedit. a malis corde semper disiungimini, ad tempus caute corpore copula-
mini; zie ook s. 88,23-25. Zie ook en. Ps. 138,26-27 waar Augustinus contra het donatistische 
afscheidingsdenken betoogt dat het koren in de kerk de commixtio met het kaf niet openlijk 
(aperte) verlaat, maar zich wel zichtbaar onderscheidt door een andere levenswandel (per bonam 
conuersationem et dissimilitudinem uitae). In dit verband zegt hij dat het in de tijd voorafgaand 
aan de tempus uentilationis niet gaat om een corporalis a malis separatio, maar om een non 
consentire met het leven (uita) en de daden (facta) van het kaf. 

243.  Cf. s. 88,19-20 Hierin o.a. Duobus modis non te maculat malus: si non consentias, et si redarguas 
… quid est: nolite communicare [Eph 5,11]? nolite consentire, nolite laudare, nolite approbare. 
quid est: magis autem et redarguite [Eph 5,11]? reprehendite, corripite, coercete.

244.  Cf. s. 88,19. Augustinus gebruikt hier ook het woord voor de kerkelijke tucht: disciplina. Gezien 
het feit dat hij hier zijn gehoor aanspreekt op de verantwoordelijkheid die het heeft inzake deze 
disciplina richt hij zich hier tot collega-ambtsdragers. Mogelijk is deze preek niet gehouden voor 
het gewone volk, maar voor collega’s. In s. 88,20 waarschuwt hij overigens voor het gevaar van 
zelfverheffing en hoogmoed wanneer iemand een ander moet bestraffen. Ook spoort hij daarbij 
aan tot zachtmoedigheid en liefde.

245.  Cf. s. 164,11 Sane si iudex es, si iudicandi potestatem accepisti, ecclesiastica regula, si apud te 
accusatur, si ueris documentis testibusque conuincitur, coerce, corripe, excommunica, degrada. 
sic uigilet tolerantia, ut non dormiat disciplina.
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Verdraag de zondaar, alleen niet zo dat u de zonde in hem liefhebt, maar dat u de zonde 
vervolgt voor zijn eigen bestwil. Heb de zondaar lief, niet voor zover hij zondaar is, maar 
voor zover hij mens is … Vertel hem in alle eerlijkheid de waarheid. Maar zolang hij niet 
wordt bestraft, moet u hem verdragen.246

Een ander voorbeeld waarin de gemeenteleden worden gewezen op hun eigen verant-
woordelijkheid is te vinden in een preek over de tempelreiniging. Volgens de prediker 
wordt iedere christen verteerd door brandende liefde voor Gods huis (Joh. 2,17). 
Deze liefde wordt onderscheiden van een ijver die de dorsvloer wil zuiveren van alle 
kaf, zoals bij de donatisten en andere scheurmakers. Maar deze liefde betekent wel 
een hartgrondige afkeer van de zonden van het kaf. Zij treurt niet alleen over deze 
zonden (gemere) maar treedt ook corrigerend hiertegen op, in de hoop dat bekering 
zal volgen (corrigere, emendare).247 Wanneer Augustinus concreet wordt, klinkt het: 

U ziet bijvoorbeeld een broeder naar het theater gaan. Houd hem tegen, waarschuw hem, 
spreek hem aan op zijn geweten, als de ijver van Gods huis u verteert. U ziet anderen op weg 
gaan die zich dronken willen drinken, en in de heilige plaatsen van plan zijn wat nergens 
goed zou zijn. Houd tegen wie u kunt, houd vast wie u kunt. Soms moet u mensen schrik 
aanjagen, soms moet u hen gunstig stemmen, maar blijf in ieder geval niet stilzwijgen.248

In dit verband waarschuwt hij voor de houding van christenen die zich tevreden 
stellen met de zorg voor hun eigen ziel en zich niet bekommeren om de zonden van 
anderen. Zij worden vergeleken met de man die zijn talent begraaft (Matth. 25,14-30). 
In contrast hiermee vervolgt Augustinus dat iedereen weet wat hij heeft te doen in 
zijn eigen leefomgeving: ‘Waar God een deur opent voor Zijn Woord, houd niet op 
hem te winnen voor Christus, omdat uzelf gewonnen bent door Hem.’249

Overigens blijft het aspect van de kerkelijke tucht in de homiletische werken 
vaak ongenoemd wanneer het gaat over tolerare in de context van de donatistische 
polemiek. Voor de gemeenteleden is het immers primair zaak dat zij leren omgaan 
met de realiteit van de permixtio. Daarbij wordt de aandacht geconcentreerd op de 

246.  Cf. s. 4,20 Porta peccatorem, non ut ames peccatum in illo, sed ut persequaris peccatum propter 
illum. dilige peccatorem, non in quantum peccator est, sed in quantum homo est … aperta ueri-
tate dic quod uerum est, sed donec corrigatur, portetur.

247.  Cf. Io. eu. tr. 10,9 Fratres, unusquisque christianus in membris Christi zelo domus dei comedatur. 
quis comeditur zelo domus dei? qui omnia quae forte ibi uidet peruersa, satagit corrigi, cupit 
emendari, non quiescit; si emendare non potest, tolerat, gemit. non excutitur de area granum, 
sustinet paleam …

248.  Cf. Io. eu. tr. 10,9.
249.  Cf. Io. eu. tr. 10,9.
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geestelijke scheiding. In bijvoorbeeld en. Ps. 119 benadrukt de prediker in weerwoord 
tegen de donatisten dat het echte graan het kaf verdraagt, maar daarbij treurt over 
de zonden van het kaf. Dit treuren is een uiting van de geestelijke distantie (non 
consentire).250 Het resulteert in gebed tot God, bijvoorbeeld met de woorden van 
Ps. 42/43, 1: ‘God, oordeel mij, en onderscheid mijn zaak van het onheilige volk’ 
(Iudica me Deus et discerne causam meam de gente non sancta). Dit gebed bete-
kent volgens Augustinus geen verlangen naar een kerkelijke afscheiding, maar een 
gebed om in het laatste oordeel afgescheiden te worden van het kaf. Op deze wijze 
onderscheidt het koren zich dus geestelijk van het kaf waarmee het fysiek nog is  
vermengd.251

5.2.3.3 Deelconclusies
De donatistische beschuldigingen van traditio (verraad) worden door Augustinus 
consequent gerelateerd aan het kaf van de traditores, voor zover zij werkelijk schul-
dig zijn aan het verraad. De beschuldigingen van persecutio (vervolging) worden 
gerelateerd aan het kaf, voor zover het werkelijk gaat om een verwerpelijke vorm 
van persecutio. Soms worden koren en kaf nader geconcretiseerd. Uit deze concre-
tiseringen blijkt dat de kerkvader een heilige levenswandel ziet als onderscheidend 
kenmerk van het koren in de kerk, ook wanneer hij zich keert tegen het donatistische 
ecclesiologische heiligheidsideaal. Wat betreft de donatisten verschilt hij dus niet van 
mening over het belang van een heilige levenswandel, maar over de consequenties 
die daaraan verbonden worden, in casu blijven of afscheiden.

Kenmerkend voor de context van de donatistische polemiek is dat Augustinus een 
heilige levenswandel verbindt met liefde (caritas) en ootmoed (humilitas), in tegen-
stelling tot de liefdeloze hoogmoed (superbia) die hij in de afscheiding waarneemt. 
Daarbij is de ascetische inslag, zoals getraceerd in de anti-manichese werken, nau-
welijks terug te vinden. Evenmin komt de classificatie van verschillende categorieën 
gelovigen terug. Deze waarneming bevestigt wat al is geconstateerd in de context 
van de manichese polemiek, namelijk dat het ascetische ideaal bij Augustinus in de 
loop van zijn ambtelijke praktijk afneemt in betekenis. Des te meer geeft Augustinus 

250.  Cf. en. Ps. 119,9 Iustos uos dicitis. Sed si iusti essetis, inter paleam grana gemeretis. nam quia 
grana sunt in catholica, et uera grana sunt; ideo tolerant paleam, donec uentiletur area … frumen-
torum uox est, inter paleas gementium.

251.  Cf. s. 5,3 Hierin o.a. Ideo cantauimus: iudica me deus et discerne causam meam de gente non 
sancta [Ps 42,1]. ecclesia illud dicit gemens inter peccatores. non se rogat discerni nisi ab his qui 
ei mixti sunt, quos oportet toleret usque in finem. sed hoc dicit: iudica me deus et discerne causam 
meam [Ps 42,1], id est, ne cum ipsis iudicer et perdar in die iudicii. Zie ook en. Ps. 25,2,6 waar 
Augustinus deze woorden uitlegt als een uiting van hoop om onderscheiden te worden van de 
slechte christenen (discerni se optat a malis); ook spreekt hij hier over een iudicium discretionis. 
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het volle pond aan de verdraagzaamheid (tolerantia) als kenmerk van het koren. Dit 
blijft hij doen, ook wanneer hij in de loop van de jaren meer bezorgdheid toont over 
de toenemende hoeveelheid kaf. Daarbij is zelfs sprake van openlijke zondaars (ma-
nifesti mali) en allerlei openlijke zonden die in de praktijk blijkbaar niet uitgebannen 
kunnen worden. De tolerantia die Augustinus in de donatistische controverse bepleit, 
vloeit voort uit de liefde en staat in tegenstelling tot afscheiding. Illustratief in dit 
verband zijn de woorden dat het koren niet wegwaait van de dorsvloer zoals het kaf, 
maar blijft liggen vanwege het gewicht van de liefde.

Al ligt in de bestrijding van het donatistische afscheidingsprincipe de nadruk op 
de tolerantia, deze verdraagzaamheid krijgt twee duidelijke begrenzingen: (a) in de 
kerkelijke tucht (ecclesiastica disciplina) en (b) in het principe van de geestelijke 
scheiding (spiritalis separatio).

De kerkelijke tucht wordt in de anti-donatistische werken consequenter dan in 
de anti-manichese werken benoemd als inperking van de verdraagzaamheid op 
de dorsvloer van de kerk, maar doorgaans evenmin uitgewerkt. Door de kerkelijke 
tucht consequent te benoemen, laat Augustinus tegenover de donatisten merken dat 
de heiligheid van de kerk ook voor hem een belangrijk thema is. Dat hij daarbij 
nauwelijks inhoudelijk op de ecclesiastica disciplina ingaat, laat zien dat het hem 
in het donatistische debat niet gaat om de details ervan. Wel gaat het hem om de uit-
gangspunten (a) dat de kerkelijke tucht staat in het kader van een tolerantia die wars 
is van afscheiding, en (b) dat deze tolerantia de kerkelijke tucht niet uit- maar insluit. 
In dit verband wordt een medische vorm van de tucht bepleit waarin terugkeer door 
middel van boetedoening mogelijk is. Bovendien gaat het om een gematigde vorm 
van kerkelijke tucht die optreedt tegen een zondige leefwijze zonder de kerkelijke 
eenheid op het spel te zetten.

Veel meer aandacht dan de kerkelijke tucht krijgt de geestelijke scheiding (spiritalis 
separatio) als inperking van de tolerantia. De notie van de geestelijke scheiding is 
al aanwijsbaar in de anti-manichese geschriften, maar komt pas goed in beeld in de 
context van de donatistische polemiek. Deze notie resoneert al in de vroege teksten, 
maar komt vooral tot ontwikkeling in de grote anti-donatistische geschriften. Ook 
door middel van deze geestelijke separatio maakt de kerkvader duidelijk dat hij geen 
grenzeloze verdraagzaamheid voorstaat. Een belangrijke Schrifttekst in dit verband 
is Ez. 9,4 waarin het gaat over een lijden aan en/of treuren over de zonden van het 
kaf zonder zich af te scheiden. Deze innerlijke distantie betekent een afkeer van 
deze zonden (non consentire), een scheiding met het hart (corde) ondanks de fysieke 
vermenging (corpore), ofwel een scheiding in leefwijze, hart en wil. In dit verband 
verwijt Augustinus de donatisten dat zij bepaalde Bijbelteksten over afscheiding 
vleselijk uitleggen. Volgens hem bedoelen de betreffende ‘bewijsteksten’ geen fysieke 
maar een geestelijke scheiding binnen de grenzen van de katholieke kerk. In deze 

Koren en kaf boek.indb   355 13-01-20   09:13



356

5 – de AreA Als metAfoor Voor het ‘reeds’ VAn het lAAtste oordeel

geestelijke scheiding tekent zich al wel de toekomstige fysieke scheiding van koren 
en kaf af, maar vooralsnog in voorlopigheid.

De analyse van de homiletische teksten bevestigt dat Augustinus de kenmerken 
van het koren in het donatistische debat toespitst op de verdraagzaamheid (tolerantia) 
als vrucht van de liefde (caritas), in tegenstelling tot afscheiding (separatio). Verder 
is aangetoond dat hij in zijn preken consequenter dan in de polemische werken com-
municeert dat het blijven op de dorsvloer van de kerk an sich niet voldoende is om als 
koren gekwalificeerd te worden. Ook wanneer hij zich keert tegen de afgescheiden 
donatisten, spitst hij het onderscheid tussen koren en kaf toe op de eigen gelederen. 
De kritische noties reserveert hij dus niet voor ‘buitenstaanders’ maar adresseert hij 
allermeest richting zijn eigen hoorders. Hiermee bewijst hij zich in zijn preken als 
pastor die zich primair verantwoordelijk weet voor zijn eigen gemeente.

Evenals in de niet-homiletische werken wordt de tolerantia in de homiletische 
werken begrensd door de kerkelijke tucht (disciplina ecclesiastica) en de geestelijke 
scheiding (spiritalis separatio). Wel wordt de uitoefening van de kerkelijke tucht in 
de preken minder consequent genoemd als inperking van de tolerantia. Een voor de 
hand liggende verklaring is dat de uitoefening van de kerkelijke tucht primair een 
verantwoordelijkheid is voor de ambtsdragers, terwijl de preken gericht zijn op het 
gewone volk. Voor ‘gewone’ gemeenteleden is het vooral zaak dat zij leren omgaan 
met de realiteit van de permixtio, zonder zelf te participeren in de zonden van het 
kaf. Het is daarom begrijpelijk dat Augustinus zich in zijn preken vooral richt op 
de geestelijke scheiding als inperking van de tolerantia. Wel wijst hij zijn hoorders 
op hun eigen verantwoordelijkheid inzake de tucht. De innerlijke distantie van de 
geestelijke separatio vraagt volgens hem om een vertaling naar concreet gedrag, 
ook voor het gewone volk. Wie koren wil zijn, zal zich niet alleen afkeren van de 
zonden van het kaf, maar zich ook metterdaad hiertegen keren, bijvoorbeeld door 
mensen aan te spreken op hun zondige leefwijze. Deze praktische toespitsing op de 
verantwoordelijkheid van de ‘gewone’ man of vrouw geeft Augustinus alleen in de 
homiletische werken.

5.2.4 De area als metafoor voor het onderscheid tussen koren en kaf in de con-
text van de eigen kerk

5.2.4.1 Niet-homiletische werken
In uera rel. (390 AD) functioneert de dorsvloer niet alleen voor het onderscheid bin-
nen en buiten de kerk, maar ook voor het onderscheid tussen koren en kaf binnen de 
grenzen van de kerk. De kerk heeft immers ook haar eigen vleselijke leden (carnales) 
die vleselijk (carnaliter) leven of denken. Deze vleselijke christenen worden volgens 
Augustinus op de dorsvloer van de kerk verdragen als het kaf tot de toekomstige 
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dag van de scheiding.252 Wat hen als kaf diskwalificeert is hun zonde (peccatum) 
en/of dwaling (error). Beide begrippen worden niet uitgewerkt, maar het kaf staat 
in contrast met het koren dat geestelijk leeft en denkt. Wat betreft dit koren geeft 
Augustinus evenals in mor. nog blijk van een duidelijke voorkeur voor ascese en 
seksuele onthouding. Als inspirerend voorbeeld noemt hij enerzijds ‘vele duizenden’ 
(tot milia) van jonge mannen en vrouwen die het huwelijk verachten en in onthouding 
willen leven.253 Anderzijds noemt hij ‘ontelbare christenen’ (innumirabiles) die zich 
afkeren van de aardse zaken en van de schatten en de eer van deze wereld. Zij bekeren 
zich tot de ene ware God om hun leven aan Hem te wijden.254 Hierin resoneert een 
soortgelijke tweedeling als in mor., namelijk een selecte categorie perfecti christiani 
die leven in ascetische onthouding en een veel grotere categorie ‘gewone’ christenen 
die niet in onthouding leven maar wel oprecht zijn toegewijd aan God.255 Het hoge 
heiligheidsideaal dat Augustinus in uera rel. voorstaat, wordt genuanceerd door de 
tolerantie die het koren moet opbrengen ten opzichte van het kaf. Deze verdraag-
zaamheid is essentieel voor het koren gedurende de permixtio, maar betekent geen 
laissez-faire. Augustinus schrijft immers dat de verdraagzaamheid ophoudt wanneer 
iemand wordt aangeklaagd vanwege zijn zondige leefwijze of wanneer hij het al te 
bont maakt met het verdedigen van dwalingen. Hij veronderstelt dus een realiteit 
waarin de tolerantia wordt begrensd door de kerkelijke tucht.256

In exp. Gal. (394-395 AD) wordt het onderscheid tussen koren en kaf in eerste 
instantie betrokken op het Joodse volk. Augustinus reageert in exp. Gal. 26 op 
mensen die het Joodse volk feitelijk hebben afgeschreven. Al is er volgens hem wel 
sprake van veel ongelovigen (turbae infidelium), hij relativeert deze uitspraak met de 
opmerking dat iedere dorsvloer op de meeste plaatsen meer kaf dan koren bevat.257 
Als bewijs voor de aanwezigheid van koren tussen het kaf van het Joodse volk wijst 
hij eerst op de vele duizenden (tot milia) die bereid waren hun bezittingen te verkopen 

252.  Cf. uera rel. 10 Carnales autem suos, id est uiuentes aut sentientes carnaliter tamquam paleas 
tolerat, quibus in area frumenta tutiora sunt, donec talibus tegminibus exuantur.

253.  Cf. uera rel. 5.
254.  Cf. uera rel. 5.
255.  Zie boven inzake mor. (context manichese polemiek); al maakt Augustinus in uera rel. hetzelfde 

onderscheid wat betreft het koren als in mor., hier gebruikt hij niet de uitdrukking perfecti chris-
tiani zoals in mor. 1,65.

256.  Cf. uera rel. 10 Tamdiu sustinetur peccatum aut error cuiuslibet, donec aut accusatorem inueniat 
aut prauam opinionem pertinaci animositate defendat. exclusi autem aut paenitendo redeunt, aut 
… Uit het citaat blijkt dat de kerkelijke tucht kan leiden tot excommunicatie, maar ook dat terug-
keer in een weg van boetedoening mogelijk blijft.

257.  Cf. exp. Gal. 26 Nec turbae infidelium considerandae sunt, omnis enim area multis partibus am-
pliorem habet paleam quam frumentum.
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en hun geld bij de apostelen te brengen.258 Het verkopen van hun bezittingen wordt 
door Augustinus gerelateerd aan het volmaakt willen zijn (qui uellent esse perfecti). 
Hij onderscheidt de gelovigen die op deze wijze volmaaktheid nastreven dus nog 
steeds van de ‘gewone’ gelovigen.259 Van hen benoemt hij expliciet het opgeven van 
alle aardse bezittingen, maar niet meer de streng-ascetische teruggetrokkenheid uit 
het maatschappelijke leven. Waarschijnlijk houdt dit verband met het feit dat hijzelf 
zijn leven in contemplatieve afzondering heeft ingewisseld voor de hectische praktijk 
als presbyter in Hippo Regius, waarbij hij overigens wel deel blijft uitmaken van een 
monastieke leefgemeenschap. Behalve deze ‘bijzondere’ categorie is er in exp. Gal. 
sprake van het koren van de ‘gewone’ gelovigen. In de onmiddellijke context betreft 
het de gelovigen bij wie de wet het beoogde doel heeft bereikt. Dat betekent dat hun 
hoogmoed (superbia) is gebroken, dat zij nederigheid (humilitas) hebben geleerd, dat 
zij hun heil niet meer zoeken in hun eigen verdiensten maar in de Middelaar die de 
goddeloze rechtvaardig maakt, en dat zij belijden dat zij de genade van de vergeving 
van zonden nodig hebben om verzoend te worden met God.260 Het is opmerkelijk dat 
hier geen prestaties op moreel gebied worden genoemd als kenmerken van het koren, 
zoals bijvoorbeeld in mor. Dit valt vooral op omdat Augustinus in exp. Gal. 26 wel 
aandacht vraagt voor de bijzondere categorie gelovigen die volmaaktheid nastreven 
door zich te onthouden van aardse goederen. Blijkbaar heeft een dergelijk heilig-
heidsstreven voor hem alleen waarde als het gecombineerd is met ootmoed in plaats 
van hoogmoed, met het besef van eigen zondig-zijn, en met de afhankelijkheid van 
Gods genade in Christus. Deze noties komen in dit geschrift ter sprake in het kader 
van de bespreking van de Galatenbrief, en kunnen worden gezien als vrucht van de 
bestudering van de brieven van Paulus.261 In exp. Gal. staat het koren in contrast met 

258.  Cf. exp. Gal. 26. Bedoeld zijn Joden die behoren bij de eerste nieuwtestamentische gemeente in 
Jeruzalem, cf. Hand. 2-4, vooral 2,44-45 en 4,32-37. Zie ook hoofdstuk 3 (de dorsvloer van het 
Joodse volk).

259.  Cf. exp. Gal. 26. Volgens Augustinus wordt het verkopen van eigen bezittingen door Christus 
opgedragen aan hen die volmaakt willen zijn. Dit baseert hij op de woorden die Christus heeft 
gesproken tot de rijke jongeling, cf. Matth. 19,21.

260.  Cf. exp. Gal. 24-25; in exp. Gal. 24 o.a. Sanati sunt ergo ab impietate superbiae, ut reconcilia-
rentur deo, quicumque homines humilitatem Christi et per reuelationem, antequam fieret, et per 
euangelium, posteaquam facta est, credendo dilexerunt, diligendo imitati sunt; superbienti ergo 
populo lex posita est, ut, quoniam gratiam caritatis nisi humiliatus accipere non posset et sine 
hac gratia nullo modo praecepta legis impleret, transgressione humiliaretur, ut quaereret gratiam 
nec se suis meritis saluum fieri, quod superbum est, opinaretur, ut esset non in sua potestate et 
uiribus iustus, sed in manu mediatoris iustificantis impium; … ut ipse (sc. mediator) liberaret a 
peccatis iam per transgressionem legis coactos confiteri opus sibi esse gratiam et misericordiam 
domini, ut sibi peccata dimitterentur et in noua uita per eum, qui pro se sanguinem fudisset, 
reconciliarentur deo.

261.  Augustinus maakt zelf melding van intensieve bestudering van de Romeinen- en de Galatenbrief 
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het kaf van hoogmoedige mensen die denken dat zij in eigen kracht Gods geboden 
kunnen vervullen. In eerste instantie staat dit kaf symbool voor de Joden die niet in 
Christus als hun Middelaar geloven (turbae infidelium). In tweede instantie gaat het 
hier over leden van de kerk, dat wil zeggen christenen die niet werkelijk leven in het 
geloof. Bedoeld zijn christenen die nog vertrouwen op zichzelf en niet op Christus. 
Zij zijn nog hoogmoedig (superbus) in plaats van ootmoedig (humilis): zij denken 
immers dat zij de vergeving van zonden in Christus niet nodig hebben.262 

Wanneer Augustinus agon. (396-397 AD) schrijft, kent hij sinds kort de ambtelijke 
praktijk als bisschop uit ervaring. Over het koren in de kerk toont hij zich positief 
gestemd. Volgens hem zijn zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden en uit 
alle rangen en standen van de maatschappij inmiddels ertoe gebracht dat zij hun 
hoop vestigen op het eeuwige leven.263 Opnieuw onderscheidt hij deze gelovigen in 
twee categorieën. Allereerst noemt hij de mensen die zich niet meer bekommeren 
om de tijdelijke goederen en zich geheel richten op het goddelijke.264 Hierbij noemt 
hij, evenals in exp. Gal., niet meer de teruggetrokkenheid uit het maatschappelijke 
leven. Blijkbaar ziet hij voor deze selecte categorie gelovigen nog wel bepaalde 
vormen van onthouding als kenmerkend, maar niet meer de afzondering. De wijze 
waarop zij hier worden gedefinieerd, maakt het mogelijk dat ook ambtsdragers die 
zoals hijzelf in de hectiek van het dagelijkse leven staan, hiertoe gerekend kunnen 
worden. Behalve deze ‘bijzondere’ christenen is er het koren van de ‘gewone’ gelo-

in retr. 1,23,1 (met betrekking tot de Romeinenbrief) en 1,24,1 (met betrekking tot de Galaten-
brief); zie ook E. Plumer, Augustine’s Commentary on Galatians, Oxford 2003, p. 3-4.

262.  In exp. Gal. 26 en 28 heeft Augustinus het in eerste instantie over de ecclesia van het Joodse volk 
waarin koren en kaf te vinden zijn. Uit de context wordt echter duidelijk dat hij in tweede instan-
tie ook denkt aan de ecclesia uit de heidense volkeren, waarin eveneens koren en kaf aanwezig 
zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer hij het zaad van Abraham expliceert als het unum semen 
Christus. Dit unum semen moet volgens Augustinus niet alleen betrokken worden op de Medi-
ator (Christus), maar ook op de ecclesia die het corpus vormt waarvan Christus het caput is. In 
Christus is heel deze ecclesia uit Joden en heidenen één. Als het semen Abrahae ontvangt zij de 
beloofde erfenis door het geloof in Christus, zie exp. Gal. 28-31; zie verder Plumer, Augustine’s 
Commentary, p. 109-111; zie ook hoofdstuk 3 (de dorsvloer van het Joodse volk).

263.  Cf. agon. 13 Itaque iam et masculi et feminae et omnis aetas et omnis huius saeculi dignitas ad 
spem uitae aeternae commota est. Overigens benoemt Augustinus het koren en het kaf van de 
kerk ook in agon. 13.

264.  Cf. agon. 13 Alii neglectis temporalibus bonis conuolant ad diuina. Overigens vertalen Joost van 
Neer, Anke Tigchelaar en Izak Wisse conuolo als volgt: ‘Sommigen bekommeren zich niet langer 
om het tijdelijke goed en zijn in volle vaart onderweg naar het goddelijke.’ Blijkbaar interprete-
ren zij conuolo als samentrekking van con en uolare, zie J. van Neer, A. Tigchelaar en I. Wisse, 
Aurelius Augustinus. De strijd van een christen [De agone christiano], Budel 2006, p. 73. Maar 
conuolo kan ook worden gezien als samentrekking van con en uelle. Dan wordt de vertaling: ‘Zij 
verachten de tijdelijke goederen en verlangen geheel naar (of: richten zich geheel op) de godde-
lijke zaken.’ Deze interpretatie lijkt beter te passen in het denkkader van Augustinus.
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vigen. Deze mensen brengen het voorbeeld van onthouding van tijdelijke goederen 
niet zelf in de praktijk, maar zijn wel vol lof over hen die dat doen.265 In de context 
van agon. geldt van beide categorieën koren dat zij de goede strijd voeren, dat wil 
zeggen een geestelijke strijd tegen de duivel, de inwendige zondige begeerten en de 
zuigkracht van de wereld.266 In deze strijd volharden zij totdat zij uiteindelijk worden 
gekroond.267 Belangrijk wat betreft de kenmerken van het koren is voor Augustinus 
dat leer en leven samengaan.268 Daaraan ontbreekt het bij het kaf. Dit kaf staat in 
agon. symbool voor mensen die denken dat zij de waarheid kunnen kennen terwijl 
zij nog op een zondige wijze leven. Deze zondige leefwijze wordt nader omschre-
ven als het liefhebben van de wereld, het gericht zijn op tijdelijke en vergankelijke 
zaken, alles ervoor over hebben om zulke zaken in bezit te krijgen, en zich hiervan 
afhankelijk maken wat betreft het geluk.269 Concreet gaat het dus niet zozeer over 
een leven in openlijke en aanstootgevende zonden. De omschrijving doet veelmeer 
denken aan gemeenteleden die misschien wel een gewoon burgerlijk leven leiden, 
maar daarbij opgaan in het hier en nu. Volgens Augustinus is het onmogelijk dat 
mensen die zo leven de zuivere, oprechte en onveranderlijke Waarheid (God) zullen 
zien en voor altijd aan Hem verbonden zullen zijn. Zij zijn dus het kaf dat buiten de 
korenschuur blijft.270

In zijn handboek voor het catechetische onderwijs, cat. rud. (400-405 AD), maakt 
de kerkvader catecheten attent op het gevaar van allerlei verleidingen en struikelblok-
ken (tentationes et scandala). In dit verband waarschuwt hij voor het kaf dat zich op 
de dorsvloer van Christus bevindt.271 Daarbij is hij opmerkelijk minder positief over 

265.  Cf. agon. 13 Alii cedunt eorum uirtutibus, qui haec faciunt, et laudant, quod imitari non audent.
266.  In de geestelijke strijd is de duivel volgens Augustinus de belangrijkste tegenstander. Omdat hij 

de overste is van de zondige begeerten (cupiditates) betekent de geloofsstrijd tevens een strijd 
tegen de inwendige zondige begeerten die verlangen (concupiscere) naar de wereld en naar alles 
wat vergankelijk is, zonder te verlangen naar de eeuwige God, cf. o.a. agon. 1. Hier komen drie 
fronten in beeld voor de geestelijke strijd: (1) de duivel, (2) de inwendige zondige verlangens en 
(3) de wereld.

267.  Veelzeggend is de openingszin van agon. 1 Corona uictoria non promittitur nisi certantibus. 
268.  Cf. agon. 14 Fides (sc. quae creditur) est prima, quae subiugat animam deo. deinde praecepta 

uiuendi, quibus custoditis spes nostra firmatur et nutritur caritas et lucere incipit, quod antea tan-
tummodo credebatur; aansluitend spreekt Augustinus over cognitio en actio als bijeenbehorend 
paar.

269.  Cf. agon. 14 Errat autem quisquis putat ueritatem se posse cognoscere, cum adhuc nequiter uiuat. 
nequitia est autem mundum istum diligere et ea, quae nascuntur et transeunt, pro magno habere 
et ea concupiscere et pro his laborare, ut adquirantur: et laetari, cum abundarint, et timere, ne 
pereant, et contristari, cum pereunt.

270.  Cf. agon. 14 Talis uita non potest puram illam et sinceram et incommutabilem uidere ueritatem 
et inhaerere illi et in aeternum iam non moueri.

271.  Cf. cat. rud. 11 Tum uero instruenda et animanda est infirmitas hominis aduersus tentationes et 
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het geestelijke gehalte van de gelovigen in de kerk dan eerder.272 Hij schrijft dat de 
kerk grotendeels wordt bevolkt door verdorven menigten (peruersae turbae). Deze 
mensen dragen wel de christennaam, maar laten zich weinig gelegen liggen aan de 
voorschriften voor een christelijke en eervolle levenswandel (praecepta christianae 
atque honestae conuersationis). Zij beminnen, bedrijven, verdedigen en advise-
ren allerlei kwaad, en proberen zelfs anderen hiertoe over te halen.273 Als concrete 
voorbeelden worden genoemd: dronkaards (ebriosi), geldwolven (auari), oplichters 
( fraudatores), gokkers (aleatores), overspeligen (adulteres), hoerenlopers ( forni-
catores), liefhebbers van shows (spectaculorum amatores), mensen die goddeloze 
wondermiddelen met zich meedragen (remediorum sacrilegorum alligatores), tove-
naars (praecantatores), astrologen (mathematici), waarzeggers die zich bezighouden 
met bedrieglijke en occulte praktijken (quarumlibet artium uanarum et malarum 
diuinatores) en soortgelijke lieden (huiusmodi ceteri).274 Hier wordt overigens niet 
bedoeld dat Augustinus de laatstgenoemde concretiseringen van tovenaars, waarzeg-
gers en beoefenaars van occulte kunsten daadwerkelijk herkent in de kerk. Dergelijke 
lieden zijn immers zo verbonden met het heidendom dat zij niet getolereerd worden 
in de kerk. Wel doelt de kerkvader hier op gemeenteleden die zich, veelal in het ver-
borgene, inlaten met beoefenaars van occulte praktijken en gebruikmaken van hun 
tovermiddelen zoals amuletten.275 De verwijten van dubbelhartigheid komen terug 
wanneer Augustinus schrijft dat dezelfde massa’s mensen die tijdens de christelijke 
feestdagen de kerken bevolken, tijdens de heidense feestdagen de theaters vullen.276 
In aanvulling hierop worden in cat. rud. nog de volgende voorbeelden genoemd van 
kaf in de kerk: mensen die slecht leven door mateloos te genieten met hun buik en 
keel (immoderatis uoluptatibus uentris et gutturis), mensen die zedeloos leven (im-
pudici), mensen die zich overgeven aan zinloze of ongeoorloofde nieuwsgierigheid 
(uanis curiositatibus uel illicitis dediti), hetzij van shows (spectaculorum), hetzij 

scandala, siue foris siue in ipsa intus ecclesia: foris aduersus gentiles uel Iudaeos uel haereticos, 
intus autem aduersus areae dominicae paleam.

272.  Zie boven.
273.  Cf. cat. rud. 11. Hierin o.a. … quia uidet multos qui christiani appellantur, haec amare et agere et 

defendere et suadere et persuadere.
274.  Cf. cat. rud. 11.
275.  Het is veelzeggend dat Augustinus verderop in cat. rud. deze lijst van zondaren bijna letterlijk 

herhaalt, maar juist met betrekking tot deze lieden anders formuleert. Hij noemt daar niet meer de 
praecantatores, mathematici en quarumlibet impiarum artium diuinatores als concretiseringen 
van het kaf op de dorsvloer van de kerk, maar degenen die zich inlaten met (dediti) dergelijke 
mensen, cf. cat. rud. 48.

276.  Cf. cat. rud. 48 Animaduersurus etiam quod illae turbae impleant ecclesias per dies festos chris-
tianorum, quae implent et theatra per dies sollemnes paganorum; et haec uidendo ad imitandum 
tentaberis. et quid dicam, uidebis, quod etiam nunc iam utique nosti: non enim nescis multos qui 
appellantur christiani, haec omnia mala operari, quae breuiter commemoraui.
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van duivelse wondergeneesmiddelen of waarzeggerij (remediorum aut diuinationum 
diabolicarum), en mensen die leven in de trotste pracht en praal (pompa et typhus) 
van hebzucht (auaritia) en hoogmoed (superbia).277

Het kaf wordt in cat. rud. niet alleen getypeerd door middel van bovengenoemde 
openlijke zonden. Augustinus trekt de lijnen ook door naar innerlijke drijfveren. Hij 
schrijft over mensen die alleen maar christen willen zijn om in een goed blaadje te 
komen bij mensen van wie zij tijdelijk voordeel verwachten, of omdat zij anderen 
voor wie zij bang zijn niet voor het hoofd willen stoten. Het gaat hun dus niet om 
God, maar om de gunst van de mensen.278 Ook noemt hij mensen die het wel om God 
is te doen, maar van Hem aardse in plaats van geestelijke zegeningen verwachten.279 
In contrast met dit kaf wordt het koren van de ware christenen als volgt beschreven. 
Het zijn de gelovigen die verlangen met Christus in zijn eeuwige koninkrijk te zijn 
in plaats van met de duivel in het eeuwige vuur. Zij worden niet bedorven door 
voorspoed en evenmin verbroken door tegenspoed. In overvloed zijn zij gematigd 
en beheerst, in ellende sterk en geduldig. Bedoeld wordt dus een vorm van innerlijke 
onthouding van aardse goederen. In aanvulling hierop geeft Augustinus aan dat de 
diepste drijfveer van de ware gelovigen ligt in God zelf. Zij worden namelijk meer 
gedreven door liefde tot God dan door vrees voor de hel.280 Zij worden aangeduid 
als de vele goede christenen (multi christiani boni), de ware burgers van het hemelse 
Jeruzalem (uerissimi ciues caelestis Ierusalem). In tegenstelling tot het kaf laten zij 
zich wel leiden door de voorschriften voor een christelijke en eervolle levenswandel 
(praecepta christianae atque honestae conuersationis). Overigens ontbreekt in dit 
verband de eerdere differentiatie in twee categorieën koren.281

Een heilige levenswandel is dus essentieel voor het koren, volgens Augustinus. 
Toch brengt hij ook in cat. rud. het element van de tolerantia in als kenmerk van 
het koren, al is het marginaal in vergelijking met de donatistische werken. Zonder 

277.  Cf. cat. rud. 55.
278.  Cf. cat. rud. 26. Hierin o.a. Sunt enim qui propterea uolunt esse christiani, ut aut promereantur 

homines a quibus temporalia commoda exspectant, aut quia offendere nolunt quos timent. sed 
isti reprobi sunt: et si ad tempus eos portat ecclesia, sicut area usque ad tempus uentilationis 
paleam sustinet; si non se correxerint et propter futuram sempiternamque requiem christiani esse 
coeperint, in fine separabuntur.

279.  Cf. cat. rud. 26. 
280.  Cf. cat. rud. 27. Ter illustratie schetst Augustinus de theoretische mogelijkheid dat iemand toe-

stemming van God zou krijgen om zich ongelimiteerd over te geven aan vleselijke genoegens. 
Hij zou mogen zondigen zoveel hij wil, zonder dat hij bang zou hoeven zijn voor de hel. Wel zou 
hij dan God moeten missen. Een dergelijk perspectief is volgens de kerkvader huiveringwekkend 
voor een ware christen, niet vanwege angst voor de straf, maar vanwege de liefde die God niet 
wil beledigen, cf. cat. rud. 27. 

281.  Cf. cat. rud. 11.
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over deze verdraagzaamheid uit te weiden, stelt hij dat het koren het kaf van de 
naamchristenen moet verdragen, totdat het kaf in het einde zal worden afgescheiden 
van de kerk.282 In aanvulling op deze relativering van zijn eigen heiligheidsideaal 
kan nog het volgende worden opgemerkt. Volgens Augustinus is het soms moeilijk 
om te beoordelen wie werkelijk rechtvaardig (iustus) is.283 Blijkbaar is het verschil 
tussen koren en kaf in de praktijk niet altijd zo duidelijk als in de theorie. Bovendien 
spreekt hij over het christenleven als een proces. De hoge norm is dus wel het doel, 
maar niet zonder meer de realiteit bij de ware gelovigen.284

Het onderscheid tussen koren en kaf komt in cons. eu. (400-405 AD) aan de orde 
in het kader van de kerkelijke tucht. Het gaat over slechte christenen die wel zijn 
ingewijd in de christelijke sacramenten, maar desondanks andere gelovigen ten val 
brengen.285 Met een verwijziging naar Mar. 9,43-48 identificeert de kerkvader derge-
lijke christenen als de ledematen die volgens Christus moeten worden uitgerukt uit 
het lichaam. Maar wanneer het gaat over de praktische uitvoering van deze kerkelijke 
tucht, opteert hij voor een zeer voorzichtige vorm. Het is niet de bedoeling dat alle 
slechte mensen worden geëxcommuniceerd. In plaats daarvan beveelt de kerkvader in 
eerste instantie een geestelijke separatio aan, dat wil zeggen dat men zich distantieert 
van hen die anderen verleiden tot het kwade. Uitsluiting uit de christelijke gemeente 
is volgens Augustinus pas aan de orde als de verdorvenheid van dergelijke lieden al-
gemeen bekend is geworden. Maar zolang dat niet zo is, moeten zij verdragen worden 
zoals het kaf verdragen wordt op de dorsvloer.286 Feitelijk benoemt Augustinus hier 
dezelfde zaken als in de anti-donatistische geschriften over tolerantia als kenmerk 

282.  Cf. cat. rud. 11 Quis enim finis praestitutus sit in tali uita perseuerantibus, et quam sint in ipsa 
ecclesia tolerandi, ex qua in fine separandi sunt … Zie ook cat. rud. 26 sed isti reprobi sunt: et 
si ad tempus eos portat ecclesia, sicut area usque ad tempus uentilationis paleam sustinet; si non 
se correxerint et propter futuram sempiternamque requiem christiani esse coeperint, in fine se-
parabuntur. In cat. rud. 48 sed maxime cauendum est, ne per homines qui sunt in ipsa catholica 
ecclesia, quos uelut paleam usque ad tempus uentilationis suae sustinet, unusquisque tentetur et 
decipiatur.

283.  Cf. cat. rud. 11 … quia neque facile ab homine iudicari potest quis homo sit iustus … 
284.  Cf. cat. rud. 27 Qui etiam proficiendo perueniat ad talem animum, ut plus amet Deum quam ti-

meat gehennem … Eigenlijk is heel het onderwijs van cat. rud. gericht op een positief geestelijk 
veranderingsproces bij de rudes, zie ook bijvoorbeeld cat. rud. 4 en cat. rud. 9-10.

285.  Cf. cons. eu. 4,7; hierin o.a. … hi qui, cum iam christiani appellentur et christianis sacramentis 
inbuti sint, talia suadent, ut quibus ea persuaserint secum in aeternam poenam pertrahant.

286.  Cf. cons. eu. 4,7 Hoc ipso autem separantur, a quibus separantur, quod eis mala suadentibus, 
hoc est scandalizantibus, non consentitur. et si quidem omnibus bonis, cum quibus eis notitia 
est, etiam de hac peruersitate innotescunt, ab omnium penitus societate atque ab ipsa diuinorum 
sacramentorum participatione separantur; si autem quibusdam ita noti sunt, pluribus autem ista 
eorum est ignota peruersitas, ita tolerandi sunt, sicut ante uentilationem palea toleratur in area, ut 
neque illis ad iniquitatis communionem consentiatur nec propter illos bonorum societas deseratur.
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van het koren, maar maakt hij de omgekeerde beweging. In de anti-donatistische 
geschriften neemt hij de insteek bij de tolerantia die hij vervolgens begrenst door 
middel van de geestelijke separatio en de kerkelijke tucht. In cons. eu. neemt hij, 
naar aanleiding van de Schrifttekst uit Markus, het uitgangspunt in de meest rigide 
vorm van kerkelijke tucht (de uitsluiting), en matigt deze vervolgens door middel 
van de geestelijke separatio en de tolerantia.

De insteek van f. et op. (413 AD) is de onlosmakelijk verbondenheid van geloof 
en goede werken.287 Volgens de kerkvader is het een gevaarlijke misleiding als wordt 
verondersteld dat er sprake kan zijn van echt geloof (koren) zonder dat men daadwer-
kelijk breekt met zijn zondige levenswandel.288 De zaak wordt in f. et op. toegespitst 
op de toelating tot de christelijke doop. Volgens Augustinus mogen mensen die 
ongehuwd samenleven evenals mensen die na een echtscheiding zijn hertrouwd niet 
worden toegelaten tot de doop.289 In dit verband waarschuwt hij voor een tolerantia 
die zo rekkelijk is dat de kerkelijke tucht niet of nauwelijks meer functioneert.290 
Toch kan men volgens hem niet voorkomen dat er christenen binnenkomen in de 
kerk die wel de gewenste woorden spreken maar niet daadwerkelijk breken met hun 
zondige leefwijze.291 Wanneer zij eenmaal binnen zijn, dan is het devies dat men hen 

287.  Cf. retr. 2,38.
288.  Cf. o.a. f. et op. 21; 25; 30; 33 en 40-49. Augustinus noemt een geloof zonder gehoorzaamheid 

aan Gods geboden, ofwel een geloof waarin de liefde niet werkzaam is, een dood geloof. Daarbij 
verwijst hij bijvoorbeeld naar Jak. 2,14-26 (over een dood geloof) en Gal. 5,6 (over het geloof 
dat door de liefde werkzaam is), verder ook teksten als 1 Kor. 6,9-10; Gal. 5,19-21; 1 Kor. 13,2; 
Matth. 25,41-46.

289.  Cf. f. et op. 1-2. In f. et op. 1 schrijft Augustinus: uerbi gratia, si quisquam meretrici adhaeret … 
Het woord meretrix betekent eigenlijk hoer; toch wijzen de woorden die Augustinus hier gebruikt 
niet op een bezoek aan een bordeel maar op een vaste relatie (adhaeret ... ut ab ea discedat et tunc 
ueniat ad baptismum). Bedoeld is vermoedelijk een niet-huwelijkse relatie zoals Augustinus zelf 
in zijn jonge jaren heeft gehad, waarbij hij het woord meretrix gebruikt omdat het een ongeoor-
loofde, in casu niet-huwelijkse relatie betreft. Vanaf f. et op. 2 gaat het over het mensen die na een 
echtscheiding zijn hertrouwd. Hij noemt noemt hertrouw na echtscheiding geen coniugium maar 
adulterium waarmee een christen dient te breken, cf. o.a. f. et op. 2 en 31. Wel brengt hij enige 
nuancering aan. In geval van echtscheiding na overspel laat hij in het midden of hertrouw als 
adulterium beschouwd moet worden, al raadt hij een dergelijk nieuw huwelijk af, cf. f. et op. 35.

290.  Cf. o.a. f. et op. 3-7. Augustinus wijst er bijvoorbeeld op dat Christus niet alleen de similitudines 
inzake de permixtio van de kerk heeft gegeven, maar ook de ecclesia disciplina heeft ingesteld. 
Wat betreft de donatistische tuchtuitoefening schrijft hij in f. et op. 6 dat de donatisten de vrede 
van de kerk verstoren omdat ze het onkruid voortijdig willen uittrekken en zich afscheiden van 
de eenheid van Christus. Daartegenover benoemt hij het gevaar dat de ecclesia disciplina zich 
beperkt tot woorden zonder verder nog te functioneren.

291.  Cf. f. et op. 31 Qui autem saeculo saltem uerbis, etiamsi non factis, renuntiant, ueniunt quidem 
et inter triticum seminantur et in aream congeruntur et ouibus adgregantur et retia subeunt et 
conuiuantibus admiscentur … 
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moet verdragen als het kaf op de dorsvloer. Wel blijft de volgende restrictie voor 
de verdraagzaamheid van kracht: ‘als er geen middelen zijn om hen tot bekering te 
brengen.’292 Kortom, ook in f. et op. behoort het verdragen van het kaf bij de kenmer-
ken van het koren, al is het eigenlijke front hier niet de rigoureuze tuchtuitoefening 
van de donatisten, maar de rekkelijke toegeeflijkheid van hen die niet alleen de 
zondaar maar ook zijn zondige leefwijze willen tolereren in de kerk. Meer dan in 
de anti-donatistische geschriften ligt daarom de nadruk op de begrenzing van de 
tolerantia door middel van de kerkelijke tucht.

Het laatste relevante niet-homiletische werk inzake het onderscheid tussen koren 
en kaf is ciu. (412-426 AD). In boek 1 (413-414 AD) komt de zuiverende werking 
van het dorsen in beeld, naar aanleiding van de ramp die Rome heeft getroffen.293 
Augustinus schrijft dat onder dezelfde dorsslede het stro wordt vermorzeld, maar het 
koren gereinigd. Al wordt het dorsen hier in verband gebracht met de zuivering van 
het koren, het gaat hier niet om de persoonlijke levensheiliging van de gelovigen, maar 
om de tweeërlei uitwerking van het dorsproces.294 De dorsslede (tribula) brengt aan 
het licht wie koren is of kaf. Kenmerkend voor het koren is de godsvrucht (uirtus), 
voor het kaf het kwaad (uitium). Het essentiële verschil ligt volgens de kerkvader 
niet in wat men lijdt, maar in hoe men lijdt. Het kaf van de mali veracht en lastert 

292.  Cf. f. et op. 31 … sed intus (sc. in ecclesia), siue lateant siue pareant, tunc erit ratio tolerandi, si 
potestas nulla est corrigendi, nec debet esse praesumptio separandi. absit autem, ut sic intelle-
gamus, quod scriptum est, ad conuiuium nuptiarum adductos, quos inuenerunt, bonos et malos 
[Mt 22,10], ut eos adduxisse credantur, qui se malos perseueraturos professi sunt.

293.  Cf. o.a. ciu. 7-8.
294.  Cf. ciu. 8 Nam sicut sub uno igne aurum rutilat palea fumat, et sub eadem tribula stipulae com-

minuuntur frumenta purgantur, nec ideo cum oleo amurca confunditur, quia eodem preli pondere 
exprimitur: ita una eademque uis inruens bonos probat purificat eliquat, malos damnat uastat 
exterminat. Het beeld van de tweeërlei uitwerking van het dorsproces verschijnt hier in combi-
natie met het beeld van de tweeërlei uitwerking van het vuur van de goudsmid en de tweeërlei 
uitwerking van de druk van de oliepers. Hier gaat het dus niet om de permixtio, maar om de 
tweeërlei uitwerking van de verdrukking waarin het onderscheid tussen koren en kaf zichtbaar 
wordt. Dezelfde tweeërlei uitwerking van het dorsen wordt terloops genoemd in diu. qu. 27 (388-
395 AD). Hier schrijft Augustinus in het kader van Gods voorzienigheid (diuina prouidentia) 
dat iedere verdrukking (tribula) zowel kan functioneren als straf voor de goddelozen (poena im-
piorum) alsook als oefening voor de rechtvaardigen (exercitatio iustorum), zoals dezelfde dors-
slede (eveneens: tribula) zowel het kaf vermorzelt alsook het koren ontdoet van het kaf. Enigs-
zins vergelijkbaar is een passage in ep. 73 (404 AD), een brief aan Hiëronymus die scherp heeft 
uitgehaald naar Augustinus vanwege diens kritische opmerkingen. Hiëronymus heeft gerefereerd 
aan een spreekwoord over een vermoeide os die hard kan trappen, cf. ep. 68,2 (=Hier. Epist. 102). 
Wanneer Augustinus hierop inhaakt, vergelijkt hij hem met een dorsende os en zichzelf met het 
graan dat op de dorsvloer wordt gedorst. Enigszins uitdagend spoort hij Hiëronymus aan om flink 
te trappen, omdat dit ten goede komt aan de zuiverende werking van het dorsen, cf. ep. 73,4.
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God, terwijl het koren van de boni tot Hem bidt en Hem prijst.295 In boek 17 (419-420 
AD) komt het onderscheid tussen koren en kaf terloops in beeld als het aanhangen 
van Christus (adhaerare Christo) in contrast met het vijandig staan ten opzichte van 
Christus (inimicus Christo).296 De dorsvloer komt terug in boek 18 (424/425 AD). 
Naar aanleiding van Haggaï’s profetie over het herstel van de tempel contrasteert 
Augustinus de kerk in haar huidige gestalte met de kerk in haar eschatologische 
gestalte. In dit verband schrijft hij dat de kerken momenteel nog worden gevuld met 
het kaf dat door het wannen van de dorsvloer zal worden verwijderd. Het kaf staat 
hier symbool voor de velen die geroepen maar niet uitverkoren zijn, het koren staat 
symbool voor de uitverkorenen.297 Koren en kaf worden niet nader gedefinieerd, wat 
verklaarbaar is omdat de focus hier niet ligt op het onderscheid tussen koren en kaf 
gedurende de permixtio, maar op het contrast tussen de huidige gemengde en de 
toekomstige gezuiverde gestalte van de kerk.298

5.2.4.2 Homiletische werken

5.2.4.2.1 Inleidend
Als metafoor voor het onderscheid tussen koren en kaf komt de area in tientallen 
homiletische werken voor. Het betreft doorgaans preken die in Hippo Regius of 
elders zijn gehouden. Hieronder worden deze besproken voor zover dat nog niet 
is gebeurd in de context van de donatistische polemiek. Gezien de veelheid van 
homiletische passages en de problematiek van de chronologische ordening is geko-
zen voor dezelfde werkwijze als in hoofdstuk 4. Dit betekent dat de preken worden 
besproken aan de hand van enkele deelvragen die relateerbaar zijn aan de resul-
taten van de analyses van de niet-homiletische werken. Achtereenvolgens wordt 
gezocht naar een antwoord op de vraag wat Augustinus als prediker in de context 
van de eigen kerk communiceert (a) over de realiteit van het onderscheid tussen 
koren en kaf, (b) over twee verschillende categorieën gelovigen, (c) over het inhou-

295.  Cf. ciu. 8 Unde in eadem adflictione mali deum detestantur atque blasphemant, boni autem pre-
cantur et laudant. tantum interest, non qualia, sed qualis quisque patiatur.

296.  Cf. ciu. 17,7. Feitelijk gaat het hier over het onderscheid tussen koren en kaf in Israël. Toch is hier 
geen sprake meer van een afzonderlijke Joodse dorsvloer die al gewand zou zijn (zie hoofdstuk 
3), maar van de ene kerk (ecclesia) of de stad Gods (ciuitas Dei) die er al is ten tijde van het 
Oude Testament.

297.  Cf. ciu. 18,48. Wat betreft de uitverkiezing worden geciteerd: Ef. 1,4 en Matth. 22,14.
298.  Cf. ciu. 18,48 Ipse quippe architectus, qui dixit: multi uocati, pauci uero electi [Mt 22,14], non 

de his, qui uocati sic uenerunt, ut de conuiuio proicerentur, sed de electis demonstraturus est 
aedificatam domum, quae nullam ruinam deinceps formidabit. nunc autem, quando et hi replent 
ecclesias, quos tamquam in area uentilatio separabit, non apparet tanta gloria domus huius, quan-
ta tunc apparebit, quando, quisquis ibi erit, semper erit.
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delijke verschil tussen koren en kaf, en (d) over de tolerantia als kenmerk van het  
koren.

5.2.4.2.2 De realiteit van het onderscheid tussen koren en kaf
Wanneer Augustinus in zijn preken de area gebruikt als metafoor voor de kerk, dan 
impliceert hij hiermee een onderscheidend element, namelijk het onderscheid tussen 
koren en kaf. Bedoeld is het onderscheid tussen het koren van de ware gelovigen en 
het kaf van hen die dat niet zijn. Hiermee wordt voortdurend gecommuniceerd dat 
de gemeente niet alleen uit ware gelovigen bestaat.299

Een voorbeeld van een vroege preek waarin de dorsvloer het onderscheidende 
element inbrengt, is s. 259. In deze preek contrasteert de prediker de tegenwoordige 
gemengde gestalte van de kerk met haar toekomstige volmaakte gestalte. Daarbij 
vergelijkt hij de kerk in haar huidige gestalte met een dorsvloer waar koren en kaf nog 
vermengd zijn. Op deze wijze sluit hij een mogelijk heilsautomatisme uit, en maakt 
hij inzichtelijk dat een existentieel onderscheid de christelijke gemeente doortrekt, 
namelijk het verschil tussen het koren van de heiligen en het kaf van hen die dat 
niet zijn.300 In s. 252 verzucht hij dat er zoveel kaf van vleselijke lieden aanwezig 
is in de kerk dat de korenkorrels van de echte gelovigen nauwelijks zichtbaar zijn. 
Bewust doorbreekt hij dus de veronderstelling dat alle kerkgangers koren zouden 
zijn, en confronteert hij zijn gehoor met de mogelijkheid dat zij op de oordeelsdag 
als kaf zullen vergaan.301 Wanneer hij in s. 63A (=Mai 25) waarschuwt dat er veel 

299.  Behalve de preken waarnaar in deze paragraaf expliciet wordt verwezen, gaat het om de volgende 
homiletische werken: s. 4; s. 5; s. 15; s. 47,6; s. 51,1; s, 52,2; s. 71; s. 77,2; s. 80; s. 82; s. 88; s. 
90,4; s. 101; s. 111; s. 114B,6 en 9 (=Dolbeau 5,6 en 9); s. 146; s. 155,13; s. 164; s. 214,11; s. 
229F (=Guelf. 10); s. 251,2; s. 260C (=Mai 94); s. 260D (=Guelf. 18); s. 283; s. 299A (=Dolbeau 
4); s. 311; s. 351,10; s. 379; s. 392; util. ieiun.; exc. urb; en. Ps. 6; en. Ps. 8; en. Ps. 9; en. Ps. 10,4; 
en. Ps. 21,2; en. Ps. 25,2; en. Ps. 34,1; en. Ps. 34,2; en. Ps. 36,3; en. Ps. 40,8; en. Ps. 48,1,3; en 
Ps. 51,6 en 12; en. Ps. 53,4; en. Ps. 54; en. Ps. 55,11; en. Ps. 58,1,11; en. Ps. 67,43; en. Ps. 68; 
en. Ps. 69,9; en. Ps. 73,8; en. Ps. 88,1,3; en. Ps. 90,2; en. Ps. 93; en. Ps. 94; en. Ps. 100; en. Ps. 
118,15; en. Ps. 119; en. Ps. 121; en. Ps. 126; en. Ps. 130; en. Ps. 138,26-31; en. Ps. 147; en. Ps. 
149; Io. eu. tr. 4; Io. eu. tr. 10; Io. eu. tr. 12; Io. eu. tr. 19; Io. eu. tr. 27; Io. eu. tr. 28; Io. eu. tr. 
95; ep. Io. tr. 3. Uit het chronologische overzicht (hoofdstuk 1) blijkt dat de dateringen van deze 
preken min of meer geheel de periode van Augustinus’ ambtelijke dienst beslaan. Het doorbreken 
van een mogelijk heilsautomatisme door middel van de beeldspraak van koren en kaf is dus een 
constante in de preken van de kerkvader.

300.  S. 259 wordt op grond van chiliastisch gedachtegoed gerekend onder de vroegste preken, zie 
hoofdstuk 3. In s. 259,2 o.a. Sic in isto saeculo, uidetis quomodo trituratur haec area, sed pa-
lea frumento ita permixta est, ut difficile discernatur: quia nondum uentilata est. sic ergo post 
uentilationem diei iudicii apparebit massa sanctorum, fulgens dignitate, praepotens meritis, et 
misericordiam liberatoris sui prae se gerens. et ipse erit septimus dies.

301.  Cf. s. 252,4; hierin o.a. Uideamus si non tanta multitudo collecta est in ecclesiam, ut uix ibi appa-
reant grana frumenti in tam multo numero palearum. In s. 252,5 quando it omnis palea? quando 
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kaf is onder het koren, vervolgt hij: 

Prijs jezelf niet gelukkig op grond van het feit dat je binnen de omheining bent. Vraag je af 
wat je intentie is, onderzoek je hart, wees voor jezelf de strengste rechter, opdat je Hem zult 
ervaren als barmhartige Vader. Praat jezelf niet naar de mond, wees niet milder voor jezelf 
dan voor een ander, neem plaats op de rechterstoel van je geest, laat je geweten gemarteld 
worden door angst, en spreek voor God uit wat je bent.302 

Ook in andere preken wordt de gemeente indringend aangespoord tot zelfonder-
zoek.303 De urgentie van dit zelfonderzoek wordt versterkt door het besef dat niet 
alles wat koren lijkt werkelijk koren is. Er zijn oprechte gelovigen, maar er zijn ook 
mensen die gelovig lijken zonder dat zij het zijn. Al zijn beide soorten nu nog on-
derling vermengd, zij verschillen van elkaar zoals koren en kaf.304

De realiteit van de scheidslijn die dwars door de gemeente heengaat, komt ook 
uitdrukkelijk in beeld wanneer Augustinus nieuwe dopelingen waarschuwt voor de 
vele slechte christenen (mali christiani) die de kerk wel vullen, die wel deelnemen 
aan de sacramenten, die wel luidkeels hun instemming betuigen met de predikers, 
maar toch vanwege hun levenswandel onder het kaf gerekend worden.305 Zij worden 
wel gelovigen genoemd, maar zijn het niet. Zij leven op zodanige wijze dat zijzelf 
verloren gaan en anderen te gronde richten.306 In een andere preek spreekt de prediker 
over twee soorten mensen die zich onder zijn gehoor bevinden, namelijk koren en kaf, 

uenerit dominus ferens uentilabrum in manu sua, et mundabit aream suam, frumenta recondet in 
horreum, paleam autem comburet igni inexstinguibili. In s. 252,6 enim similitudinem habet etiam 
area, cum trituratur. est palea, sunt frumenta: sed tamen qui attendunt aream, difficile uident nisi 
paleam. diligentia opus est ut frumenta in palea inueniantur.

302.  Cf. s.63A,1 (=Mai 25,1) Per totum agrum uel per totam aream utrumque est, et triticum et palea; 
sed paleae maior pars ... non sibi ergo quisque gratuletur, quia intrat intra parietes istos: reuocet 
ad se intentionem, interroget cor suum; sit sibi seuerissimus iudex, ut illum sentiat misericordem 
patrem: non sibi blandiatur, non accipiat personam suam, sedeat in tribunali mentis suae, adhi-
beat conscientiae suae tortores timores, fateatur deo qui sit ...

303.  Zie bijvoorbeeld s. 228,1-2, waar Augustinus het onderscheid tussen koren en kaf betrekt op de 
gedoopte gemeenteleden, en daarbij aanspoort tot zelfonderzoek; in s. 228,2 o.a. si natus (sc. 
baptizatus) est, ubi est noua uita? si fidelis est, ubi est fides? audio nomen, agnoscam et rem.

304.  Cf. o.a. en. Ps. 49,8 Ualida tempestas, uentilatura tam magnam aream. hac tempestate erit illa 
uentilatio, qua separabitur a sanctis omne immundum, a fidelibus omnis simulatio … 

305.  Cf. s. 223,2 Miremini multitudinem christianorum malorum, qui ecclesiam implent, qui ad altare 
communicant, qui episcopum, uel presbyterum de bonis moribus disputantem magnis uocibus 
laudant ... ecclesia enim huius temporis areae comparatur, habens mixta grana cum paleis, habens 
permixtos bonis malos; habitura post iudicium sine ullis malis omnes bonos.

306.  Cf. s. 223,1 Sunt fideles qui uocantur, et non sunt. sunt fideles, in quibus sacramenta Christi patiantur 
iniuriam: qui sic uiuunt, ut et ipsi pereant, et alteros perdant. pereunt quippe ipsi, male uiuendo: perdunt 
uero alios, male uiuendi exempla praebendo.
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vrome en goddeloze mensen, goede en slechte mensen, mensen die God vrezen en 
mensen die Hem verachten.307 Dit onderscheid wordt in en. Ps. 47 betrokken op hen 
die het sacrament van de doop ontvangen en christen worden genoemd: niet iedereen 
van hen leeft overeenkomstig het sacrament.308 Op soortgelijke wijze komen koren en 
kaf in beeld in en. Ps. 30,2,3. De prediker heeft het over christenen die goed en die 
slecht leven. Beide categorieën zijn met hetzelfde merkteken verzegeld, naderen tot 
hetzelfde altaar, zijn schoongewassen door dezelfde doop, spreken hetzelfde gebed 
van Christus uit, en nemen deel aan de viering van dezelfde heilsgeheimen. Opmer-
kelijk is dat de christenen die weigeren goed te leven hier worden gekwalificeerd als 
de ergste vijanden van de kerk, omdat zij de kerk in diskrediet brengen.309 In s. 137 
wordt het onderscheid tussen koren en kaf ook betrokken op de ambtsdragers. De 
goede clerici worden aangeduid als herders, en daarmee als koren; de slechte worden 
aangeduid als huurlingen, en daarmee als kaf.310 Kortom, het is een constante factor 
in de preken van Augustinus dat er door middel van de beeldspraak van koren en 
kaf onderscheid wordt gemaakt binnen de christelijke kerk. Dit onderscheid raakt 
zowel de gemeenteleden als de ambtsdragers en betreft het verschil tussen de ware 
gelovigen en hen die dit niet zijn. Hierdoor wordt een mogelijk heilsautomatisme  
uitgesloten.

307.  Cf. s. 376A,3 Duo ista genera hominum scimus esse in ecclesia. aream dominicam ecclesiam 
nouimus … nunc ergo, fratres mei, cum sciamus duo ista genera hominum esse in ecclesia, 
piorum et impiorum, bonorum et malorum, timentium et contemnentium, quibus coniungantur 
isti, nescimus. Zie ook en. Ps. 49,8.13 en s. 305,1.

308.  Cf. en. Ps. 47,8 Omnes quippe sacramentum baptismi Christi accipientes, christiani uocantur; sed 
non omnes digne illo sacramento uiuunt. sunt enim quidam de quibus dicit apostolus: habentes 
formam pietatis, uirtutem autem eius abnegantes [2 Tm 3,5]. tamen propter ipsam speciem pieta-
tis in populo dei nominantur, quomodo ad aream, quamdiu trituratur, non solum grana, sed etiam 
palea pertinet. Zie ook en. Ps. 92,5.

309.  Cf. en. Ps. 30,2,3,3; hierin o.a. … quoniam illi maxime persequuntur ecclesiam qui christiani 
nolunt bene uiuere. per hos enim opprobrium habet ecclesia, et ab his inimicitias sustinet ... 
confusio enim quaedam putatur, cum omnes christiani dicuntur, et qui bene uiuunt, et qui male 
uiuunt, omnes uno charactere signantur, omnes ad unum altare accedunt, omnes eodem baptismo 
abluuntur, omnes eamdem orationem dominicam proferunt, omnes iisdem mysteriis celebrandis 
intersunt. Zie ook en. Ps. 30,2,2,2-6.

310.  Cf. s. 137,7; hierin o.a. Malus autem laicus, infidelis, non pertinens ad gregem Christi, non per-
tinens ad frumentum Christi, qui tanquam palea in area toleratur, quid sibi dicit, quando coeperit 
illum arguere uerbum dei? exi: quid mihi loqueris? ipsi episcopi, ipsi clerici non illud faciunt, 
et me cogis ut faciam? quaerit sibi non patronum ad causam malam, sed comitem ad poenam. 
Strikt genomen wordt palea hier gebruikt voor een malus laicus, maar in de context van de preek 
waarin het gaat over het volgen van goede of slechte episcopi/clerici is de metafoor als vanzelf-
sprekend ook van toepassing op mali clerici. Zie ook Io. eu. tr. 6,8 waar Augustinus erkent dat 
zichtbaar en verborgen kaf te vinden is onder de ambtsdragers die de doop bedienen.
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5.2.4.2.3 Twee verschillende categorieën gelovigen
Bij de analyse van de niet-homiletische werken is al aangetoond dat Augustinus in 
zijn vroege werken een tweedeling hanteert wat betreft het koren op de dorsvloer 
van de kerk: naast de ‘gewone’ gelovigen de categorie van de volmaakte gelovigen 
(perfecti). Deze tweedeling blijkt in de homiletische werken nauwelijks terug te 
komen in relatie tot (het koren op) de dorsvloer. De duidelijkste passage waar de 
perfecti expliciet worden onderscheiden van de overige gelovigen is en. Ps. 49,8. 
In deze homiletische verhandeling wordt eerst het onderscheid tussen mali en boni 
benoemd. Daarna gaat de prediker expliciet in op de boni die metterdaad gehoor 
hebben gegeven aan de woorden van Christus tot de rijke jongeling: ‘Als u volmaakt 
wilt zijn, ga heen, verkoop al wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat 
hebben in de hemel, en kom, volg Mij’ (Matth. 19,21). Van hen wordt gezegd dat zij 
zijn bevrijd van de last van hun aardse zorgen. Op hen wordt de belofte van Christus 
betrokken dat zij met Hem zullen oordelen: ‘U zult zitten op twaalf zetels om de 
twaalf stammen van Israël te oordelen’ (Matth. 19,28). Nadrukkelijk worden deze 
perfecti onderscheiden van de overige gelovigen: ‘Sommigen (sc. de perfecti) zullen 
dus oordelen met Christus, maar de anderen zullen geoordeeld worden, al zullen zij 
wel plaats krijgen aan de rechterzijde.’311 Hetzelfde onderscheid is aanwijsbaar in s. 
15,9, overigens zonder dat daar de aanduiding perfecti voor de ascetische categorie 
wordt gebruikt. Augustinus benoemt hier eerst het koren van de gelovigen die zich 
hebben teruggetrokken uit de wereld om zich geheel te richten op God, en die hun 
bezittingen hebben gegeven aan de armen. Vervolgens noemt hij de gelovigen die 

311.  Cf. en. Ps. 49,8-11. In en. Ps. 49,8 Alii sunt enim sequentes nunc Christum, expeditis humeris 
sine sarcina curarum saecularium, qui non frustra audierunt: si uis esse perfectus, uade, uende 
omnia quae habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in caelo, et ueni, sequere me [Mt 
19,21]; qualibus dicitur: sedebitis super duodecim sedes, iudicantes duodecim tribus Israel [Mt 
19,28]. alii ergo erunt iudicantes cum domino; alii uero iudicandi, sed ad dexteram ponendi. nam 
quia erunt quidam iudicantes cum domino, habemus apertissimum testimonium quod modo com-
memoraui: sedebitis super duodecim sedes, iudicantes duodecim tribus Israel [Mt 19,28]. Zie ook 
en. Ps. 49,9 waar de Augustinus herhaalt dat het twaalftal dat met Christus zal oordelen betrek-
king heeft op het totaalgetal van alle perfecti. Wanneer hij deze perfecti in en. Ps. 49,10 betrekt op 
de kerkelijke ‘rechters’ (omnes qui recte iudicant in ecclesia) in onderscheid van de leken (laici) 
wordt duidelijk dat hij bij deze perfecti (tenminste primair) denkt aan kerkelijke ambtsdragers/
gezagsdragers. Het is opmerkelijk de woorden over het oordelen met Christus (Matth. 19,28) 
terugkomen in en. Ps. 121,9 zonder dat er nog wordt gerefereerd aan de perfecti. Degenen die met 
Christus zullen oordelen worden in en. Ps. 121 vereenzelvigd met de apostelen en de seniores 
populi (cf. Jes. 3,14), dus de geestelijke leiders, alleen worden zij niet meer aangeduid als perfecti 
maar als iustificati sancti, zie en. Ps. 121,9. Zie ook hoofdstuk 7 (Christus als uentilator). De per-
fectio waaraan in en. Ps. 121 wel wordt gerefereerd, is de perfectio van het hemelse Jeruzalem in 
onderscheid van het aardse Jeruzalem, cf. en. Ps. 121,4. Vermoedelijk wijst het ontbreken van de 
aanduiding perfecti in en. Ps. 121 op een latere ontwikkeling ten opzichte van en. Ps. 49.
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zich niet hebben teruggetrokken uit de wereld, maar zich wel hebben bekeerd van 
hun zondige levenswandel en hun hoop niet meer vestigen op de wereld maar op 
de hemel.312

Al komen de twee categorieën gelovigen verder niet in beeld in relatie tot de 
area, de woorden van Christus tot de rijke jongeling (Matth. 19,21) worden wel 
vaker geciteerd. In totaal gaat het om 23 homiletische teksten.313 Het is opmerkelijk 
dat in 13 van deze passages de woorden over het volmaakt willen zijn (si uis esse 
perfectus) ontbreken.314 Belangrijker is dat de perfecti in de genoemde vindplaatsen 
slechts éénmaal op soortgelijke wijze als in en. Ps. 49,8 worden onderscheiden van 
de gewone gelovigen, namelijk in en. Ps. 90,1,9-10.315 In de overige teksten wordt de 
aansporing van Christus vooral betrokken op het wel of niet volgen van Christus, 
en daarmee op het onderscheid tussen hen die wel of niet oprecht geloven. Feitelijk 
gaat het dan niet meer over twee soorten gelovigen die beide delen in het heil, maar 
over het onderscheid tussen hen die wel en hen die niet delen in het heil, impliciet 
dus: koren of kaf.

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de twee categorieën 
gelovigen in de preken van Augustinus nauwelijks functioneren in het kader van de 
metaforen van koren en kaf op de dorsvoer. Dit bevestigt de resultaten die de analyses 
van de niet-homiletische werken hebben opgeleverd. Geconcludeerd is immers dat 
dit onderscheid vooral functioneert in de werken die dateren uit de periode voordat 
Augustinus begint te preken.316 De genoemde twee homiletische teksten waarin 
Augustinus nog wel spreekt over twee categorieën gelovigen die delen in het heil 
wekken de indruk dat hij niet principieel afstand neemt van deze voorstelling.317 Wel 

312.  Cf. s. 15,9 Quam multi enim, o fratres mei, quam multi in ista conflictatione rerum, in huius 
mundi malitia, in ista malorum abundantia subtraxerunt se, et conuersi sunt ad deum, et uale fe-
cerunt mundo, et coeperunt pauperibus subito donare res suas, qui paulo ante rapiebant alienas …  
illi autem, unus hinc, unus inde, corde coniuncto, malus faciens mala permanere erubescens, 
dei monita cogitans, spem saeculi irridens, spem caelestem expectans, mutans amores et mores.

313.  Het betreft de volgende teksten (conform zoekopdracht in CAG): s. 38,7; s. 85,1; s. 86,2; s. 
114B,8-9 (=Dolb. 5,8-9); s. 142,13-14; s. 299E,5 (=Guelf. 30,5); s. 301A,5 (=Denis 17,5); s. 
345,6; s. 389,4; Io. eu. tr. 34,8; Io. eu. tr. 122,2; en. Ps. 9,4; en. Ps. 43,25; en. Ps. 51,14; en. 
Ps. 80,1; en. Ps. 90,1,9-10; en. Ps. 94,11; en. Ps. 103,3,16; en. Ps. 111,4; en. Ps. 119,4; en. Ps. 
136,13; en. Ps. 146,16; en. Ps. 149,14.

314.  De teksten waarin de woorden si uis esse perfectus wel zijn meegenomen in de geciteerde woor-
den van Christus zijn: s. 38,7; s. 85,1; s. 114B,8-9 (=Dolb. 5,8-9); s. 142,13-14; s. 299E,5 (=Gu-
elf. 30,5); en. Ps. 9,4; en. Ps. 90,1,9-10; en. Ps. 136,13; en. Ps. 146,16; en. Ps. 149,14.

315.  Overigens is in en. Ps. 149,14 wel sprake van het streven naar volmaaktheid in combinatie met 
het opgeven van aardse bezittingen, maar niet expliciet van twee categorieën gelovigen. 

316.  In relatie tot de area komen de twee categorieën gelovigen in de context van de eigen gemeente 
voor het laatst in beeld in agon. (396-397 AD), overigens in afgezwakte vorm, zie boven.

317.  De wijze waarop in deze twee teksten onderscheid wordt gemaakt tussen perfecti en ge-
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zijn deze passages uitzonderingen op de latere regel. Kortom, in zijn preken tot het 
gewone volk hecht Augustinus weinig waarde aan het onderscheid twee soorten van 
koren. In plaats daarvan concentreert hij zich op het onderscheid tussen koren en  
kaf.

5.2.4.2.4 Het onderscheid tussen koren en kaf
De analyses van de niet-homiletische werken hebben duidelijk gemaakt dat Augus-
tinus in zijn vroege werken (tot en met agon., 396-397 AD) het onderscheid tussen 
koren en kaf vooral situeert in de innerlijke levensinstelling. Relevant voor een ver-
gelijking met de homiletische werken zijn daarom de preken waarvan een datering 
tot uiterlijk 396-397 AD relatief onomstreden is. In aanmerking komen dan s. 259, 
en. Ps. 6, en. Ps. 8, en. Ps. 9 en en. Ps. 100.318

In s. 259 zegt de prediker dat het verschil tussen koren en kaf in de huidige bedeling 
nog niet goed zichtbaar is vanwege hun vermenging op de dorsvloer. Hiermee bedoelt 
hij niet dat essentieel onderscheid zou ontbreken, maar dat dit niet waarneembaar is 
op het eerste gezicht. Wanneer koren en kaf worden onderscheiden, wordt dit onder-
scheid vooral betrokken op de innerlijke gezindheid die pas voluit zichtbaar wordt 
in de toekomstige bedeling.319 Als concretiseringen van de gezindheid van het koren 
worden genoemd: de gerichtheid op het toekomstige leven, het geloven zonder zien, 
het liefhebben van God.320 Overigens komen verderop in de preek ook de werken 

wone gelovigen zou ook geïnterpreteerd kunnen worden als een aanwijzing voor een vroe-
ge datering. Problematisch is dan wel dat deze homiletische verhandelingen doorgaans la-
ter worden gedateerd. En. Ps. 49 wordt door Zarb en Rondet gedateerd in 412 AD, door La 
Bonnardière tussen 400 en 411, en door Hombert ‘certainement’ in 412. En. Ps. 90,1 wordt 
door Zarb gedateerd in 412 en door Rondet na Pasen 408 AD. Zie hoofdstuk 1 (chronologisch  
overzicht).

318.  Zie hoofdstuk 1 (chronologisch overzicht). De genoemde preken worden gedateerd tijdens Au-
gustinus’ presbyteriaat. Overigens kunnen en. Ps. 94 en s. 101 in dezelfde periode gedateerd 
worden, maar de wijze waarop de area hierin functioneert, is niet relevant voor het onderscheid 
tussen koren en kaf.

319.  Cf. s. 259,2 Hierin o.a. Sic in isto saeculo, uidetis quomodo trituratur haec area, sed palea fru-
mento ita permixta est, ut difficile discernatur: quia nondum uentilata est. sic ergo post uentilati-
onem diei iudicii apparebit massa sanctorum, fulgens dignitate, praepotens meritis, et misericor-
diam liberatoris sui prae se gerens.

320.  Cf. s. 259,1-2; in s. 259,1 o.a. … Ut omnis intentio uestra, quare christiani estis, et nomen eius 
in fronte et in corde portatis, non dirigatur nisi ad illam uitam, quae nobis cum angelis est futura: 
ubi perpetua quies, sempiterna laetitia, indeficiens beatitudo, nulla perturbatio, nulla tristitia, 
nulla mors. quam uitam nosse non possunt, nisi qui experiuntur: experiri autem non poterunt, nisi 
qui credunt. si enim exigatis ut quod uobis promittit deus, demonstremus uobis, non possumus. 
sed audistis quomodo conclusit euangelium Ioannis: beati qui non uident, et credunt [Io 20,29]. 
In s. 259,2 o.a. ibimus in illam uitam et in illam requiem, de qua dictum, quia oculus non uidit, 
nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparauit deus diligentibus se [1 Cor 2,9].
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van barmhartigheid aan de orde. Daarbij klinken soortgelijke grondtonen als in exp. 
Gal.: laat iemand die denkt dat hij hiermee iets verdient zijn zonden overdenken, 
laat hij erkennen dat hij niets anders verdient dan de dood, en laat hij erkennen dat 
hij geheel is aangewezen op Gods barmhartigheid in de vergeving van zonden. 
Volgens de prediker ligt de verdienstelijkheid van de goede werken van het koren 
dus alleen in de onverdiende barmhartigheid van God Die vergeving geeft aan hen 
die hun zonden belijden.321 De vroege enarrationes situeren het onderscheid tussen 
koren en kaf eveneens vooral in de innerlijke gerichtheid. Augustinus typeert het 
koren van de rechtvaardigen (iusti) als degenen die roepen en wenen tot God als de 
Bron van alle barmhartigheid, in contrast met het kaf van de goddelozen (impii) die 
kwaad doen (operari iniquitatem).322 Het koren van de goede christenen (boni) is niet 
in plaats (loco) maar wel in gezindheid (affectu) te onderscheiden van het kaf van 
de slechte christenen (mali).323 Immers, al bevinden beide soorten zich in dezelfde 
kerk, de gerichtheid is verschillend. In onderscheid van het koren verheugt het kaf 
zich in vleselijke genoegens, verheft het zich hoogmoedig tegen God, en verliest het 
zich in hetgeen zinloos en vergankelijk is.324 Soortgelijke algemene bewoordingen 
zijn te vinden in een andere psalmpreek: het koren onderscheidt zich van het kaf dat 
 
 

321.  Cf. s. 259,3 Hierin o.a. Si quaeris quid merueris, attende peccata tua; audi sententiam dei in trans-
gressorem hominem latam: terra es, et in terram ibis [Gn 3,19]. quoniam comminatio praecessit, 
cum praeceptum daretur: qua die tetigeritis, morte moriemini [Gn 2,17]. si peccatorum meritum 
quaeris, quid occurrit nisi supplicium? obliuiscere ergo merita tua, ne tibi faciant in corde ter-
rorem: aut noli potius obliuisci, ne per superbiam repellas misericordiam. commendamus nos, 
fratres, deo operibus misericordiae. confitemini domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum 
misericordia eius [Ps 117,29]. confitere, quoniam habet deus misericordiam, et uult peccata do-
nare confessis. sed offer illi sacrificium. miserere hominis, homo, et tui miserebitur deus. De 
goede werken van de gelovigen (koren) worden verderop uitgelegd als twee soorten van barm-
hartigheid (dua misericordiae genera/duplex misericordia): een ander de zonden vergeven (mise-
ricordia est ignoscentis) en iets geven aan een ander (misericordia est erogantis/dispensationis),  
zie s. 259,4-6.

322.  Cf. en. Ps. 6,10.
323.  Cf. en. Ps. 8,1 en en. Ps. 9,17-18. In en. Ps. 8,1 o.a. Agitur enim nunc, ut non loco, sed affectu 

interim separentur boni a malis, quamuis simul in ecclesiis, quantum adtinet ad corporalem prae-
sentiam, conuersentur. In en. Ps. 9,17 … occulta laetitia separationis quae nunc fit, non locis, sed 
affectionibus animorum inter peccatores et iustos, sicut granorum a paleis adhuc in area. Zie ook 
onder inzake de geestelijke scheiding.

324.  Cf. en. Ps. 8,13 … area continens paleas et frumentum … (wat betreft het kaf:) homines in carnis 
uoluptate gaudentes … latitudines et facilitates uoluptatis carnalis eligens … superbos, de quibus 
dicitur: posuerunt in caelum os suum [Ps 72,9]. uide quam in altum uento portentur, qui dicunt: 
linguam nostram magnificabimus, labia nostra apud nos sunt, quis noster dominus est [Ps 11,5]? ...  
pertinacissimum studium inania et praeterfluentia requirentium.
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kwaad doet, dat zich tegoed doet aan zondige feestgelagen, dat zichzelf in plaats van 
Christus dient, en dat eigen voordeel zoekt.325

In de latere preken komt het verschil in innerlijke gezindheid in allerlei variaties 
terug. Evenals eerder wordt opgemerkt dat men niet van buiten kan zien wie koren 
is of kaf. Er zijn bijvoorbeeld mensen in de kerk die wel de schijn van godsvrucht 
( forma/species pietatis) hebben, maar het wezen van de zaak (uirtus pietatis) mis-
sen.326 Dergelijk kaf kan worden geïdentificeerd als de gelovigen die wel met hun 
lippen tot God naderen, maar niet met hun hart. In contrast hiermee staat het koren 
van de gelovigen die zowel met hun mond als met hun hart tot God gaan.327

Kenmerkend voor het koren is de liefde tot God, overigens onlosmakelijk verbon-
den met de liefde tot de naaste.328 Deze liefde geeft aan de korenkorrels het gewicht 
dat ontbreekt bij het kaf. Bij Augustinus is deze liefde onlosmakelijk verbonden met 
de aanwezigheid van de Heilige Geest die de liefde van God uitstort in de harten van 
de ware gelovigen.329 De innerlijke gezindheid komt ook tot uiting in het geloof. In dit 
verband maakt de prediker duidelijk dat het hem niet alleen gaat om een instemmen 
met de waarheid van het christelijke geloof. Belangrijker is voor hem de persoonlijke 
geloofsactiviteit waardoor men deel krijgt aan de reiniging van de zonden door het 
bloed van Christus. Dit geloof is een geschenk van God. Het is kenmerkend voor het 
koren, en niet voor het kaf in de kerk.330 Wanneer Augustinus in een preek refereert 

325.  Cf. en. Ps. 100,12 Sunt ergo in ciuitate domini operantes iniquitatem … malis non adhaesit, nec 
delectabatur epulis iniquitatis eorum quiu sibi ministrabant, non domino, id est, sua quaerebant … 

326.  Cf. en. Ps. 47,8; in dit verband citeert Augustinus 2 Tim. 3,5.
327.  Cf. s. 63A,1 (=Mai 25,1) Omnes autem fideles suos, non labiis sed corde accedentes ad deum, 

frumenta esse dicit: omnes uero qui sic accedunt, ut corde non accedant, paleam et zizania nu-
merat.

328.  Cf. bijvoorbeeld s. 15,1 Corda fidelium caritatis uinculo continentur … in hominibus fidelibus, 
sanctis (sc. christianis bonis, granis, zie s. 15,5-6) deum diligentibus ex toto corde suo et ex tota 
anima sua et ex tota mente sua, et proximum suum tamquam se ipsum. Zie ook s. 137,2-3 waar de 
liefde tot Christus van de ware gelovigen (frumenta in onderscheid van paleae, cf. s. 137,6) wordt 
betrokken op de totus Christus, dat wil zeggen caput et corpus in combinatie met Matth. 25.

329.  Cf. o.a. s. 283,5 (=Dolbeau 15,5) waar Augustinus spreekt over de grauitas (sc. dilectonis/carita-
tis) van het koren in onderscheid van leuitas van het kaf waaraan de grauitas dilectonis ontbreekt; 
in dit verband gaat het over de caritas Dei zoals in Rom. 5,5: Caritas Dei diffusa est in cordibus 
nostris per spiritum sanctum qui datus est nobis, cf. 283,2 (=Dolbeau 15,2). Zie ook s. 228,2 
iam ipsos alloquor, ut grana sint in area, ut paleam quae uento circumfertur, non sequantur, cum 
qua pereant; sed maneant pondere caritatis, ut perueniant ad regnum immortalitatis. In s. 260C,7 
(=Mai 94,8) noemt Augustinus de Heilige Geest het zegel dat Christus aan zijn kerk heeft gege-
ven opdat zij Hem trouw zal blijven in de liefde en haar hart niet zal verliezen aan de wereld. Zie 
ook s. 376A,3 waar de fructus spiritus (caritas, gaudium, pax longanimitas, benignitas, bonitas, 
mansuetudo, fides, continentia, castitas) wordt gerelateerd aan het koren in onderscheid van het 
kaf in de kerk.

330.  Cf. s. 229F,1 (=Guelf. 10,1). Hierin o.a. Super alios perdendos, super alios mundandos (sc. san-
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aan de bloedvloeiende vrouw (Matth. 9,20-22) die het kleed van Christus aanraakt, 
omschrijft hij dit geloof als het aanraken van Christus: ‘Zij raakte Hem aan, en is 
gered.’331 Elders spreekt hij over over de persoonlijke geloofsverbondenheid met 
Christus: in onderscheid van het kaf heeft het graan zich te midden van alle verwar-
ring van verzoekingen en verleidingen onlosmakelijk vastgehecht aan Christus en 
aan Zijn Woord.332 Het gaat de prediker om het geloofsvertrouwen op Christus alleen. 
Daarom identificeert hij de gemeenteleden die hun hoop vestigen op de heiligen als 
kaf. Augustinus wijst bijvoorbeeld op hen die zeggen ‘ik ben van Paulus’ of ‘ik ben 
van Apollos’ of ‘ik ben van Cefas (Petrus)’. Volgens hem is dit driemaal de stem 
van het kaf. De stem van het koren zegt immers ‘ik ben van Christus.’333 Het geloof 
betekent dus dat men niet vertrouwt op zichzelf of op andere mensen, maar alleen 
op Christus. Dit geloofsvertrouwen wordt vergeleken met het schuilen bij Christus: 

Tussen zijn schouders zal Hij u overschaduwen, dat wil zeggen dat Hij u aan zijn hart 
drukt om u met zijn vleugels te beschermen, als u tenminste uw zwakheid erkent en als 
een zwak kuikentje onder de moedervlerken vlucht, opdat u niet door de roofvogel wordt 
weggeroofd.334

De innerlijke gerichtheid op God komt ook tot uiting in het gebed. Wanneer het koren 
het zwaar te verduren heeft op de dorsvloer van de kerk, moet het leren God geen 

guis Christi): super perdendos iustus, super mundandos misericors … crediderunt alii, non cre-
dunt alii. non est omnium fides [2 Th 3,2]. quorum est autem fides, gratia credunt: non se iactent, 
dei donum est. In het onmiddellijke vervolg verbindt Augustinus credere met het koren (frumen-
ta, grana) en non credere met het kaf (palea), cf. s. 229F,2-3 (=Guelf. 10,2-3).

331.  Cf. s. 63A,2-3 (=Mai 25,2-3). Hierin o.a. … et tetigit dominum fide, dicens … tetigit et salua 
facta est. et nos tangamus, id est credamus, ut salui esse possimus. In deze preek wordt deze 
vrouw die Christus in geloof aanraakt vereenzelvigd met het koren op de dorsvloer van de kerk, 
zie ook s. 63A,1 (=Mai 25,1).

332.  Cf. s. 260C,8 (=Mai 94,8) Nec unusquisque uestrum, cum inter tumultus temptationum et scan-
dalorum inconcussus haeserit Christo, et uerbum dei amplexus immobilis steterit, se solum gra-
num esse arbitretur, quia undique palea circumuallatus non uidet consortes horrei sui.

333.  Cf. s. 379,7 Carnales homines diuidebant se illo in tempore, et alii dicebant: ego sum Pauli, alii: 
ego Apollo, alii: ego Cephae, alii: ego Christi [1 Cor 1,12]. tripla uox paleae, simpla uox tritici. 
ego sum Pauli [1 Cor 1,12], palea sonat; ego Apollo [1 Cor 1,12], adhuc paleae uox est; ego Cep-
hae [1 Cor 1,12], hoc est Petri, adhuc paleae uox est. ego Christi [1 Cor 1,12]: iam triticum est, 
ibi est massa quae, uentilata area, in fine apparebit et uitae aeternae horreum implebit.

334.  Cf. en. Ps. 90,2,2 … ut non sit triticum in area, sed paleam sequatur. qui autem in deo sperat, 
eruitur a muscipula uenantium et a uerbo aspero. quomodo autem te protegit deus? inter scapulas 
suas obumbrabit tibi [Ps 90,4]; id est, ante pectus suum te ponet, ut alis suis te protegat; si modo 
agnoscas infirmitatem tuam, ut quasi pullus infirmus fugias sub alas matris, ne a miluo rapiaris. In 
het onmiddellijke vervolg wordt de roofvogel geïdentificeerd als de duivel en wordt het schuilen 
bij God vereenzelvigd met het schuilen onder de vleugels van Christus, cf. en. Ps. 90,2,2.
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verwijten te maken, maar tot God te zuchten.335 Zo dringt de verdrukking vanwege 
het vele kaf het koren tot gebed waarin het zuchtend smeekt: ‘Laat Uw aangezicht 
lichten over Uw knecht’.336 In een andere preek waarin koren en kaf worden onder-
scheiden, wordt beschreven hoe het koren zich in de geestelijke strijd tegen zondige 
gewoonten richt tot God: ‘U hebt iemand die u te hulp mag roepen. Uw Helper is 
groter dan uw bestrijder. Daarom zucht u, daarom bidt u, daarom zegt u: Leid ons 
niet in verzoeking.’337

De innerlijke gerichtheid op God impliceert bij Augustinus de gerichtheid op het 
eeuwige leven, in contrast met het kaf dat zich alleen richt op het hier en nu. Wan-
neer hij onderscheidt tussen de boni en de mali binnen de kerk, verkondigt hij dat de 
graankorrels nog wel zuchten op de dorsvloer, maar zich nu al troosten met de hoop 
op de korenschuur.338 Of met andere woorden, het koren richt het hart te midden van 
het aardse op de hemel, terwijl het kaf zelfs tijdens het horen van hemelse woorden 
het hart richt op de aarde.339

Al is de gerichtheid van het hart cruciaal voor het onderscheid tussen koren en 
kaf, dit betekent bij de prediker geen overgeestelijke verinnerlijking. Evenals in 
de niet-homiletische werken verbindt hij in zijn preken het hart met de dagelijkse 
praktijk.340 Belangrijk voor de levenspraktijk is het voorbeeld dat mensen volgen. Het 
verschil tussen koren en kaf wordt bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt door middel van 
twee verschillende reacties op laakbaar gedrag van slechte geestelijken (clerici mali). 
Het koren van Christus wil wel hun woorden maar niet hun daden navolgen. Maar 

335.  Cf. s. 80,8 Pauci bene uiuentes multos male uiuentes ferant. grana sunt, in area sunt … quamdiu 
uiuimus, sicut dixi, ad dominum deum nostrum gemamus; et mala feramus, ut ad bona perue-
niamus. patremfamilias non reprehendamus.

336.  Cf. en. Ps. 30,2,3,3 Quoniam plures sunt ipsi (sc. christiani qui nolunt bene vivere), et inter 
multitudinem eorum uix apparent boni, tamquam grana in area, de quibus tamen purgatis horrea 
replenda sunt domini. ergo inter hos gemens iste ait: illustra faciem tuam super seruum tuum 
[Ps 30,17]. In en. Ps. 49,13 schrijft Augustinus van het koren: modo enim concretum gemit, 
discretum gaudebit. clamet ergo, et dicat: ne comperdas cum impiis animam meam, et cum uiris 
sanguinum uitam meam [Ps 25,9]. Zie ook en. Ps. 93,21; en. Ps. 119,6-7; en. Ps. 126,3.

337.  Cf. s. 376A,4 Et si forte uos uetus titillauerit consuetudo, habetis quem interpelletis. maior est 
adiutor quam oppugnator. ideo gemitis, ideo oratis, ideo dicitis, ne nos inferas in tentationem.

338.  Cf. s. 376A,3 … inter multam et abundantem paleam, uelut grana gementes in tritura, sed spe 
horrei se consolantes … horreum in uita aeterna sumere cupimus. Cf. s. 15,6 geme in area, ut 
gaudeas in horreo. Cf. s. 80,8 … quamdiu uiuimus, sicut dixi, ad dominum deum nostrum ge-
mamus; et mala feramus, ut ad bona perueniamus … fac quid iussit et spera quod promitis. Zie 
ook s. 260C,6 (=Mai 94,6).

339.  Cf. en. Ps. 51,6 Illi in terrenis rebus leuant cor in caelum, isti in caelestibus uerbis trahunt cor in 
terra. ueniet autem tempus uentilabri, quando utrumque diligentissime discernatur.

340.  Ter illustratie s. 311,10-11 Non faciunt bonos mores nisi boni amores. Als kenmerkend voor het 
koren in onderscheid van het kaf wordt hier genoemd: pietas, fides, iustitia, castitas, prudentia, 
modestia, caritas et cetera huiusmodi.

Koren en kaf boek.indb   376 13-01-20   09:13



377

5 – de AreA Als metAfoor Voor het ‘reeds’ VAn het lAAtste oordeel

het kaf op de dorsvloer reageert heel anders. Het gebruikt de zonden van dergelijke 
ambtsdragers als vrijbrief om zelf te zondigen. Dergelijk kaf wordt gewaarschuwd: 
‘Allen die slechte mensen navolgen, zoeken metgezellen richting de hel in plaats van 
beschermlieden op weg naar het koninkrijk der hemelen.’341 In andere preken spoort 
Augustinus de gemeenteleden herhaaldelijk aan om het koren van de boni na te volgen 
en op hun hoede te zijn voor het kaf van de mali in de kerk.342 Volgens hem kunnen 
de leden van Christus veranderen in boodschappers van de duivel (angeli diaboli) 
wanneer zij medechristenen proberen te verleiden tot bijvoorbeeld dronkenschap 
(uinolentia) of tot het bezoeken van een toverdokter (incantator), wondergenezer 
(remediator) of astroloog (mathematicus).343 Ook kunnen zij medechristenen verlei-
den tot het plegen van bedrog of het nemen van een of meer concubines.344 In plaats 
van dergelijk kaf verdient het koren navolging. Bedoeld worden de gelovigen die 
God vrezen, die Gods kerk met eerbied binnentreden, die oplettend luisteren naar 
Gods Woord, die het in hun geheugen bewaren, in hun overdenking herkauwen en 
metterdaad in de praktijk brengen.345

Hoezeer de innerlijke gezindheid bij Augustinus is verbonden met de concrete 
levenswandel wordt ook duidelijk in andere homiletische passages. Herhaaldelijk 
worden koren en kaf als vanzelfsprekend geïdentificeerd als christenen die goed of 

341.  Cf. s. 137,7 Augustinus refereert in deze passage aan Matth. 23,3: Dominus dixit, quae dicunt, 
facite; quae faciunt, facere nolite.

342.  Deels zijn dit preken waarin de pasgedoopte gelovigen (infantes) expliciet worden aangespro-
ken. Van de hier besproken preken betreft het s. 146; s. 223; s. 228; s. 260C (=Mai 94); s. 260D 
(=Guelf. 18); s. 376A.

343.  Cf. s. 376A,3-4. Hierin o.a. Fratres, filii dulcissimi, filii carissimi, imitamini bonos, cauete ma-
los. Zie ook s. 146,2 congruenter uiuite, maxime uos, candidati Christi, recens baptizati, modo 
regenerati, sicut uos ante admonui, et modo dico, et sollicitudinem meam pronuntio: … nolite 
imitari malos christianos. nolite dicere: faciam hoc, quia multi fideles hoc faciunt. hoc non est 
defensionem parare animae, sed comites ad gehennam inquirere. crescite in hac area dominica: 
in hac inuenietis bonos, qui et uobis placeant, si et uos boni fueritis. Zie ook bijvoorbeeld s. 
223,1 pereunt quippe ipsi, male uiuendo: perdunt uero alios, male uiuendi exempla praebendo. 
Zie verder bijvoorbeeld s. 228,1-2; s. 260C,7 (=Mai 94,7); s. 392,2.6; en. Ps. 93,20; in s. 260C,7 
(=Mai 94,7) … populo permixti fueritis, bonis inhaerete; et mementote quia peruertunt mores 
bonos colloquia praua: sobrii estote, iusti, et nolite peccare.

344.  Cf. s. 251,2 Quare admoneo, ut qui uultis uiuere, non imitemini malos christianos. non dicatis: 
quare? ille non fidelis est, et inebriatur? quare? ille non fidelis est, et concubinas habet? quare? 
ille non fidelis est, et quotidie fraudes facit? quare? ille non fidelis est, et mathematicos consulit? 
modo enim qui uolueritis esse grana, tunc inueniemini in massa. qui autem uolueritis palea esse, 
inueniemini in magno aceruo, sed magno igne incendendo.

345.  Cf. s. 228,2 Iam ipsos alloquor, ut grana sint in area, ut paleam quae uento circumfertur, non 
sequantur, cum qua pereant … eligite uobis quos imitemini, deum timentes, ecclesiam dei cum 
timore intrantes, uerbum dei diligenter audientes, memoria retinentes, cogitatione ruminantes, 
factis implentes; ipsos eligite quos imitemini.
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slecht leven in de dagelijkse praktijk.346 Wanneer de prediker de gemeente aanspoort 
om als koren te midden van het kaf te leven, dan betekent dat volgens hem: trouw 
zijn aan Christus, niet alleen met het hart (in corde) maar ook in de levenswandel (in 
moribus).347 Elders verkondigt hij dat het onderscheid tussen koren en kaf zichtbaar 
wordt in de levenswandel (morum separatio) voordat de dorsvloer wordt gewand.348 
Wanneer mensen wel gelovig heten maar slecht leven, en wanneer hun levenswandel 
niet overeenkomst met Gods genade, dan prijzen zij God wel met hun mond maar 
dan lasteren zij Hem met hun leven. Dergelijk gedrag is volgens Augustinus ken-
merkend voor het kaf.349

Het onderscheid tussen koren en kaf blijft niet beperkt tot algemene waarheden 
over de levenswandel. In s. 252 worden concrete voorbeelden van kerkelijk kaf ge-
noemd: rovers (raptores), dronkaards (ebriosi), vloekers (maledici), bezoekers van 
theatervoorstellingen (spectatores theatrorum), mensen die onrust stoken in de kerk, 
mensen die zich verzetten als er iets geestelijks wordt gezegd in de kerk, mensen die 
hun vlees volgen en de Heilige Geest weerstaan.350 Verderop refereert Augustinus 
aan mensen die voor het oog vrome kerkgangers zijn, maar in werkelijkheid naar de 
kerk gaan omdat het hun financieel voordeel oplevert. Als illustratie vertelt hij van 
iemand die overgaat naar de donatisten, omdat zij hem alleen willen steunen als hij 
donatist wordt. Vervolgens keert deze man terug naar de katholieke kerk wanneer dat 

346.  Cf. s. 299A,9 (=Dolbeau 4,9) Pauci in christianis bene uiuentes, multi in christianis male uiuentes. sed 
hi pauci in comparatione paleae suae pauci sunt … Zie ook bijvoorbeeld s. 80,8; s. 137,7; s. 
223,1-2; s. 228,1-2 waar koren en kaf op soortgelijke wijze worden vereenzelvigd met christe-
nen binnen de kerk die goed of slecht leven (bone/male vivere). Zie verder bijvoorbeeld en. Ps. 
30,2,3,3 … cum omnes christiani dicuntur, et qui bene uiuunt, et qui male uiuunt … 

347.  Cf. s. 260D,2 (=Guelf. 18,2) Fideles uocamini, fideliter uiuite: domino uestro in corde et moribus 
uestris fidem seruate. nolite uos commiscere moribus malis in turba christianorum malorum. Zie 
ook bijvoorbeeld s. 111,4 waar Augustinus zegt dat het graan van de ware gelovigen niet met 
woorden maar met goede werken moet laten zien wat in hen leeft: si ergo, fratres mei, granis 
loquor, si agnoscunt quod dico praedestinati in uitam aeternam, operibus loquantur, non uocibus.

348.  Cf. s. 305,1 Antequam ueniat uentilatio, fiat morum separatio.
349.  Cf. s. 376A,3 Scimus ergo multos, qui appellantur fideles, male uiuere, et gratiae, quam acce-

perunt, moribus suis non conuenire; laudare deum lingua, blasphemare uita. scimus autem alios 
inter istos multos, tanquam inter multam et abundantem paleam, uelut grana gementes in tritura, 
sed spe horrei se consolantes. duo ista genera hominum scimus esse in ecclesia. aream domini-
cam ecclesiam nouimus ... Zie ook bijvoorbeeld Io. eu. tr. 27,11 rari enim iam inueniuntur qui 
lingua blasphemant, sed multi qui uita.

350.  Cf. s. 252,4 Uideamus si non tanta multitudo collecta est in ecclesiam, ut uix ibi appareant grana 
frumenti in tam multo numero palearum. quam multi raptores, quam multi ebriosi, quam multi 
maledici, quam multi spectatores theatrorum! nonne ipsi implent ecclesias, qui implent et thea-
tra? et talia plerumque seditionibus quaerunt in ecclesiis, qualia solent in theatris. et plerumque 
si aliquid spiritualiter dicatur aut iubeatur, resistunt, reluctantur, sequentes carnem, repugnantes 
spiritui sancto.
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zakelijk gezien lucratiever lijkt. Zulke mensen zijn volgens Augustinus kaf, omdat 
het hun niet gaat om Gods beloften, maar om materieel gewin.351 In andere preken 
verschijnen verdere concretiseringen. In een preek over de tempelreiniging (Joh. 
2,17) noemt hij weer het voorbeeld van kerkgangers die het theater bezoeken, aange-
vuld met het voorbeeld van christenen die zich zelfs op de heilige plaatsen dronken 
drinken.352 Ook in een psalmpreek staat het kaf voor mensen die net zo gemakkelijk 
naar de kerk gaan als naar het (amfi)theater, die het ene moment God prijzen en het 
andere moment zich overgeven aan liederlijkheid, die eerst vroom ‘amen’ zeggen en 
later God lasteren.353 Een homiletisch tractaat over de eerste Johannesbrief refereert 
aan allerlei soorten antichristen.354 Een antichrist wordt omschreven als iemand die 
vijandig tegenover Christus staat (contrarius Christo). Dergelijke antichristen be-
vinden zich volgens Augustinus niet alleen buiten, maar ook binnen de kerk. Binnen 
de kerk zijn zij het kaf op de dorsvloer.355 Met hun mond belijden zij Christus, maar 
hun levenswandel is in strijd met Hem.356 Wanneer de prediker concreter wordt, 
spreekt hij over meinedigen (periuri), bedriegers ( fraudatores), kwaaddoeners (ma-
lefici), mensen die waarzeggers raadplegen (sortilegorum inquisitores), overspelers 
(adulteri), dronkaards (ebriosi), woekeraars ( foeneratores) en slavenhandelaars 
(mangones).357 Wanneer hij in een andere preek de nieuwe dopelingen toespreekt, 
waarschuwt hij hen voor het kerkelijke kaf van dronkaards (ebriosi), meedogenloze 
woekeraars ( feneratores) en hardvochtige geldinvorderaars (exactores).358 Elders 

351.  Cf. s. 252,5-6; in s. 252,6 o.a. Isti ergo, fratres, qui carnalia quaerunt in ecclesia, et non sibi 
proponunt quid promittat deus … sed carnalia desiderantes in ecclesia, siue sint in area, siue sint 
foris, palea sunt.

352.  Cf. Io. eu. tr. 10,9. De dronkenschap op heilige plaatsen heeft waarschijnlijk betrekking op de 
Noord-Afrikaanse volksgewoonte om tijdens de gedenkdagen van de martelaren feestmaaltijden 
te houden bij de graven van de heiligen. Deze maaltijden ontaarden nogal eens in overdaad en dron-
kenschap, waartegen Augustinus herhaaldelijk van leer trekt. Zie hierover mor. 1,75 inclusief de 
bespreking hiervan hierboven (het onderscheid tussen koren en kaf in de context van de maniche-
se polemiek); zie verder ep. 22 (391-393 AD), ep. 29 (395 AD) en c. Faust. 20,21 (400-404 AD).

353.  Cf. en. Ps. 30,2,2,2 Quomodo autem non tribuletur iste de hac multitudine, quando uidet ipsos 
implere theatra et amphitheatra, qui paulo ante ecclesias impleuerunt? ipsos in nequitiis, qui 
paulo ante in laudibus dei? ipsos blasphemare deum, qui respondebant amen deo? permaneat, 
duret, non deficiat etiam in multitudine copiosa iniquorum, quia nec granum deficit in multitu-
dine palearum ...

354.  Cf. ep. Io. tr. 3.
355.  Cf. ep. Io. tr. 3,4-5.
356.  Cf. ep. Io. tr. 3,8 Certe inuenimus multos antichristos qui ore profitentur Christum, et moribus 

dissentiunt a Christo.
357.  Cf. ep. Io. tr. 3,9.
358.  Cf. s. 228,1 Attendit modo natus nescio quem fidelem ebriosum; timeo ne dicat sibi: quare ille 

fidelis est, et tantum bibit? attendit nescio quem feneratorem, tristem datorem, truculentum exac-
torem, et dicit sibi: faciam et ego. respondetur ei: iam fidelis es, noli facere.
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noemt de prediker dronkaards, getrouwde mannen die naast hun vrouw een concu-
bine hebben, mensen die meineed plegen voor persoonlijk gewin of geld uitlenen 
voor woekerwinst. Soms komen occulte praktijken in beeld: kerkgangers die een 
waarzegster (pythonissa, aruspex) of astroloog (mathematicus) raadplegen, en chris-
tenen die amuletten (caracteres, ligaturae) dragen, bijvoorbeeld tegen hoofdpijn 
of als bescherming tegen de dood, evenals gemeenteleden die gebruikmaken van 
wondermiddelen (remedia).359 In contrast met dergelijk kaf staat het koren van de 
ware gelovigen. Zij zijn van harte verbonden met Christus, zij schamen zich ervoor 
om kwaad te blijven doen, zij overdenken Gods waarschuwingen, ze lachen om de 
wereldse hoop, zij verwachten de hemelse hoop, en zij hebben zich bekeerd wat 
betreft de gerichtheid van hun liefde en hun levenswandel.360 Wanneer Augustinus 
concreter wordt over het koren, spreekt hij bijvoorbeeld over mannen en vrouwen 
die elkaar trouw blijven in hun huwelijk, die hun geld uitlenen zonder woekerrente 
terug te vragen, en die liever verlies lijden dan bedrog plegen.361

Wat betreft de oprechte christenen spreekt de prediker ook over geestelijke groei. 
Eerst beseffen zij weinig van het vele kwaad in de wereld om hen heen. Maar hoe 
meer zij geestelijk groeien, des te meer worden zij zich van het kwaad bewust, en 
verlangen zij naar het hemelse Vaderland waar geen kwaad en geen kaf meer zullen 
zijn.362 Kenmerkend voor het koren is dus een geestelijke fijngevoeligheid die zich 
ontwikkelt, en steeds scherper ziet wat zonde is. Deze fijngevoeligheid gaat samen 
met een toenemend verlangen naar het toekomstige Thuis bij God. Deze toekomst-
gerichtheid vertaalt zich bij de kerkvader niet in een overgeestelijke verinnerlijking, 

359.  Cf. s. 260D,2 (=Guelf. 18,2) Nolite dicere: quare, iste non fidelis est? et inebriatur. quare, iste 
non fidelis est? et habet uxorem, habet et concubinam. quare, iste non fidelis est? et cottidie pro 
lucris mendacium iurat. quare, iste non fidelis est? Et pecuniam suam dat in usuram. quare, iste 
non fidelis est? et pythonissam interrogat. quare, iste non fidelis est? et quando illi caput dolet, 
caracteres sibi ad collum ligat; et qui non uult mori, ad collum sibi ligat. si ista dixeritis, peritis. 
Zie ook en. Ps. 93,20-21.

360.  Cf. s. 15,9 Illi autem, unus hinc, unus inde, corde coniuncto, malus faciens mala permanere eru-
bescens, dei monita cogitans, spem saeculi irridens, spem caelestem expectans, mutans amores et 
mores, oleum in torculari sanctitatis est, uas in honorem est in domo magna, aurum est in fornace, 
granum est in horreo.

361.  Cf. s. 260D,2 (=Guelf. 18,2) Longe attenditis aream … inuenietis bonos christianos, bonos co-
niugatos, exhibentes fidem uxoribus suis, bonas feminas coniugatas, exhibentes fidem maritis 
suis … inuenietis qui non dant pecuniam suam ad usuram, inuenietis qui plus oderunt fraudem 
quam damnum.

362.  Cf. en. Ps. 119,6 Adhuc necesse est multa palea prematur; et quantum proficit, tantum uidet mai-
ora scandala in populo. nam si non proficiat, non uidet iniquitates; si non sit uerax christianus, 
non uidet fictos … iam ergo iste coepit proficere, et coepit uidere malos, et multa mala quae ante 
non nouerat, et clamat ad dominum … nondum ueni in patriam illam, ubi cum nullo malo uic-
turus sum; nondum ueni ad illam societatem angelorum, ubi scandala non timebo.
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maar juist in een actieve vorm van naastenliefde, zoals in gastvrijheid. Hij houdt het 
koren in de kerk bijvoorbeeld voor: ‘Erken het belang van gastvrijheid. Dat is de weg 
waarlangs men thuiskomt bij God. De gasten die u ontvangt, zijn uw metgezellen 
onderweg, omdat wij allen reizigers op doorreis (peregrini) zijn.’363 De naastenliefde 
krijgt verder gestalte in het gebed van de goede (boni) voor de slechte christenen 
(mali), in het bijzonder voor hen van wie zij te lijden hebben.364

Het onderscheid tussen koren en kaf komt volgens de prediker ook tot uiting in de 
wijze waarop iemand gebruikmaakt van de aardse goederen. Als een slecht mens 
goud bezit, worden de armen onderdrukt, worden rechters omgekocht, worden wet-
ten verkracht, en wordt de samenleving in verwarring gebracht. Maar als een goed 
mens goud bezit, worden de armen gevoed, worden de naakten gekleed, worden de 
onderdrukten bevrijd, en worden gevangen bevrijd.365 Volgens hem is het goud an 
sich dus niet goed of kwaad. Maar de wijze waarop iemand ermee omgaat maakt 
wel openbaar wat er leeft in zijn hart. Een goede leefwijze (boni mores) kan immers 
alleen voortkomen uit goede genegenheden (boni amores).366 Hetzelfde principe 
illustreert Augustinus vervolgens met het voorbeeld van de tong. Wanneer goede 
mensen hun tong gebruiken, worden er goede dingen gezegd, verandert tweedracht 
in eendracht, worden treurenden getroost, worden verkwisters bestraft, en wor-
den heethoofden beteugeld. Ook wordt God geprezen, wordt Christus aangeprezen, 
en wordt het vuur van de geestelijke liefde eveneens in anderen ontstoken. Maar 
dezelfde tong leidt bij slechte mensen tot godslastering, ruziezoekerij, valse aan-
klachten, juridische twisten, en allerlei ander kwaad. Bij dergelijk kaf ontbreekt wat 
het koren kenmerkt: godsvrucht (pietas), geloof (fides), rechtvaardigheid (iustitia), 
reinheid (castitas), voorzichtigheid (prudentia), gematigdheid (modestia) en liefde  
(caritas).367

363.  Cf. s. 111,4 Agnoscite hospitalitatem; per hanc peruentum est ad deum. suscipis hospitem, cuius 
et tu comes es in uia, quia omnes peregrini sumus.

364.  Cf. s. 15,7-9; hierin o.a. Ecce malus inimicus tuus, ecce bonus dominus tuus. nocet tibi inimicus 
tuus malus. ora pro inimico tuo, dicit tibi dominus bonus. inter inimicum tuum malum et domi-
num bonum, quid tu facturus es?

365.  Cf. s. 311,9 Ecce aurum pono inter bonum hominem et malum. tollat malus; inopes opprimuntur; 
iudices corrumpuntur, leges peruertuntur, res humanae perturbantur … tollat bonus; pauperes 
pascuntur, nudi uestiuntur, oppressi liberantur, captiui redimuntur.

366.  Cf. s. 311,11.
367.  Cf. s. 311,11; hierin o.a. Da mentem bonam ad linguam: bona dicuntur, discordes concordantur, lu-

gentes consolantur, luxuriosi corripiuntur, iracundi refrenantur; deus laudatur, Christus commen-
datur, mens ad amorem inflammatur; sed diuinum, non humanum; spiritualem, non carnalem …  
da malum hominem ad linguam: erunt blasphematores, litigatores, calumniatores, delatores. om-
nia mala de lingua, quia malus est qui utitur lingua.
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Uit het bovenstaande blijkt dat Augustinus in zijn preken koren en kaf helder con-
trasteert. Hiermee presenteert hij zijn hoorders een duidelijk navolgenswaardig res-
pectievelijk verwerpelijk voorbeeld. Dit heldere contrast is communicatief belangrijk 
in de preken, maar zou de indruk kunnen wekken dat het onderscheid tussen het 
zuivere koren en het onzuivere kaf in de praktijk een zwart-witrealiteit zou zijn. Bij 
nader inzien blijkt dit voor de prediker genuanceerder te liggen. Hoe essentieel het 
onderscheid tussen koren en kaf voor hem ook is, het koren van de ware gelovige 
wordt door hem niet voorgesteld als zuiver in zichzelf.

De nuancering van het onderscheid tussen koren en kaf ligt allereerst in het feit 
dat Augustinus in zijn preken de gelovigen herhaaldelijk herinnert aan hun afkomst. 
Hij houdt hun bijvoorbeeld voor dat zij eerder duisternis waren, maar nu licht zijn 
in Christus.368 In een latere preek, waarin de pelagiaanse strijd resoneert, verkon-
digt hij dat God geen mensen heeft verkozen omdat zij goed waren, maar om hen 
goed te maken. Van alle mensen, inclusief het graan van de ware gelovigen, geldt 
immers dat zij van nature deel uitmaken van de zondige menigte (massa peccati) 
die uit Adam is voortgekomen.369 Daarom moeten ook de gelovigen belijden dat zij 
in zichzelf uitsluitend zonde zijn, en dat alle goeds in hen van God afkomstig is. Zij 
hebben hun gerechtigheid uitsluitend te danken aan Hem.370 In aanvulling hierop 
maakt de prediker de volgende nuancering. De korenkorrels worden wel goed (bonus) 
genoemd, maar dat dit betekent niet dat zij nu al zonder zonde zouden zijn: ‘Niemand 
is goed, behalve God.’371 Illustratief in dit verband is een homiletische verhandeling 
waarin de korenkorrels smeken dat God anders zal oordelen over hen dan over het 
onheilige kaf. De basis voor dit onderscheid wordt hier niet gezocht in verdiensten 
van het koren, maar in Gods barmhartigheid: 

368.  Cf. bijvoorbeeld s. 223,1 waar Augustinus refereert aan Ef. 5,8: Dicit apostolus Paulus, fuistis 
aliquando tenebrae, nunc autem lux in domino [Eph 5,8]. Andere preken waar genoemde tekst 
op soortgelijke wijze functioneert, zijn o.a. en. Ps. 25,2; en. Ps. 30,2,3; s. 260D (=Guelf. 18) en 
Io. eu. tr. 95,4. In en. Ps. 25,2,11-12 o.a. non enim tu lumen eras, quia peccator eras … tu autem 
per teipsum, per malam uoluntatem, per auersionem tuam tenebratus eras, modo luces … ergo si 
praeter Dominum, nec lux; si autem ideo lux quia in Domino, quid habes quod non accepisti? Zie 
ook bijvoorbeeld s. 260C,1 (=Mai 94,1) waar de natuurlijke geboorte als volgt wordt gecontras-
teerd met de geestelijke geboorte: in illa generatione peccati uinculum trahitur, in ista soluitur; 
verderop in deze preek zegt hij met betrekking tot de grana dat God deze vermeerdert, uocans ea 
quae non sunt tamquam sint, cf. Rom. 4,17.

369.  Cf. s. 229F,1 (=Guelf. 10,1) Non elegit bonos, sed quos uoluit facere bonos. omnes in umbra 
mortis fuimus, omnes in massa peccati de Adam ueniente colligati tenebamur.

370.  Cf. en. Ps. 121,8 Qui confitetur se non esse quod deus est, et ab illo habere quod bonum potest 
habere, a se autem non esse nisi peccatum, ab illo sibi esse iustitiam. talis est in quo dolus non est.

371.  Augustinus refereert hier aan Luk. 18,19, cf. s. 15,5 Immo et hoc uolo dicas, quoniam quantum-
cumque fueris bonus, non eris sine aliquo malo, unde rectissime dicitur: nemo bonus, nisi unus 
deus [Lc 18,19]. Zie ook s. 15,9: wie bonus is, moet erkennen dat hij eerder malus is geweest.
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Hij (sc. de psalmdichter) wil niet hoogmoedig zijn of de indruk wekken dat hij zichzelf 
rechtvaardigt. Daarom voegt hij voegt hij er nog aan toe: red mij op grond van Uw barm-
hartigheid. Dat wil zeggen: niet op grond van mijn gerechtigheid, niet op grond van mijn 
verdiensten, maar op grond van Uw barmhartigheid.372 

Het is een rode draad in de homiletische teksten dat de gelovigen zich niet beroe-
men op hun verdiensten, maar aangewezen zijn en blijven op de vergeving van hun 
zonden. Deze blijvende afhankelijkheid van Gods genade staat in samenhang met de 
blijvende onzuiverheid van het koren in zichzelf gedurende het aardse leven. Daarom 
verkondigt de prediker dat Christus in de wereld is gekomen voor goddeloze in plaats 
van goede mensen, en dat de werken van geen enkel mens goed zijn, dat wil zeggen 
zolang God niet in hem werkt. Een veelzeggend citaat in dit verband is: ‘Het begin 
van de goede werken is het belijden van de slechte.’373 Een echte christen laat zich 
dus niet voorstaan op zijn vermeende goedheid, maar verootmoedigt zich vanwege 
zijn zondigheid, en erkent dat hij geheel afhankelijk is en blijft van Gods genade.

Wat betreft de blijvende zwakheid van de gelovigen beschrijft Augustinus in een 
preek welke impact zondige verleidingen op hen kunnen hebben, vooral wanneer 
deze komen van de kant van de naaste familie en vrienden. Het koren wordt hierdoor 
in heftige tweestrijd gebracht, zelfs zo dat het begint te wankelen en bijna toegeeft.374 
In een andere preek wordt de verloochening van Petrus genoemd, als voorbeeld van 
iemand die metterdaad is gestruikeld.375 Het koren moet daarom erkennen dat het 

372.  Cf. en. Ps. 30,2,3,3 Appareat quia pertineo ad te, nec sic dicat et christianus impius quia pertinet 
ad te, ne sine causa tibi in alio psalmo dixerim: iudica me, deus, et discerne causam meam de 
gente non sancta [Ps 42,1]. quod ibi dixit: discerne causam meam [Ps 42,1], hoc dicit hic: illustra 
faciem tuam super seruum tuum [Ps 30,17]. et tamen ne et ipse superbiat, et quasi se iustificare 
uideatur, adiungit et ait: saluum me fac in tua misericordia [Ps 30,17]; hoc est, non in mea iustitia, 
non in meis meritis, sed in tua misericordia [Ps 30,17]; non quia ego sum dignus, sed quia tu mi-
sericors es. noli me audire secundum iudiciariam seueritatem, sed secundum misericordissimam 
bonitatem. saluum me fac in tua misericordia [Ps 30,17]. Zie ook bijvoorbeeld s. 131,8-9; hierin 
o.a. te autem coronat in miseratione et misericordia: et si tua merita praecesserunt, dicit tibi deus, 
discute bene merita tua, et uidebis quia dona sunt mea … sic et dei gratia per Iesum Christum 
dominum nostrum, iustitia dei dicitur, non qua iustus est dominus, sed qua iustificat eos quos ex 
impiis iustos facit.

373.  Cf. Io. eu. tr. 12,12-13; in 12,13 o.a. Fratres mei, quorum opera bona inuenit dominus? nullorum. 
omnium mala opera inuenit … nonne uenisti ut iustifices impios? ... initium operum bonorum, 
confessio est operum malorum.

374.  Cf. en. Ps. 93,20-21; in en. Ps. 93,20 o.a. Sudatur, aestuatur, tribulatur anima christiana: uincere 
habet tamen …; in en. Ps. 93,21 o.a. prope rueram in illam fossam quae paratur peccatoribus; 
hoc est: paulo minus in inferno habitauerat anima mea [Ps 93,17]. quia iam nutabat, iam prope 
consentiebat …

375.  Cf. s. 137,3; hierin o.a. Et quam esset infirmus, nesciebat … Petrus ergo tunc infirmus dominus 
autem medicus.
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zwak is in zichzelf en dat het in eigen kracht de zonde niet kan weerstaan.376 Essen-
tieel is het inroepen van de hulp en genade van God als conditio sine qua non om 
aan het toekomstige verderf te ontkomen.377 Zo spoort hij in een andere preek de 
gemeente aan: ‘Erken dat u zwak bent, erken dat u een mens bent, erken dat Hij het 
is die u rechtvaardig maakt.’ Meteen aansluitend wordt het belang hiervan betoogd: 
‘Want het belijden van de zonden betekent een uitnodiging aan de arts om u te 
genezen. Maar een zieke die zegt dat hij gezond is, zoekt geen arts.’ In dit verband 
refereert Augustinus aan de farizeeër en de tollenaar (Luk. 18,9-14). De farizeeër 
roemt in zijn vermeende rechtvaardigheid, en loopt daardoor zijn genezing mis. De 
tollenaar erkent zijn schuld, smeekt om genade, en gaat gerechtvaardigd naar huis.378 
Hiermee bevestigt Augustinus dat de boni niet te goed zijn voor de beden ‘leid ons 
niet in verzoeking’ en ‘vergeef ons onze schulden’ als dagelijkse gebeden in het 
geloofsleven.379 Kortom, hoe belangrijk in zijn preken een heilige levenswandel ook 
is, perfectionisme is hem vreemd.

5.2.4.2.5 Tolerantia als kenmerk van het koren
In de context van het donatisme is al inzichtelijk gemaakt hoeveel belang Augus-
tinus hecht aan de tolerantia als kenmerk van het koren. Deze verdraagzaamheid 
staat dan in contrast met het afscheidingsdenken waartegen de kerkvader zich keert. 
Maar de metafoor van de dorsvloer verschijnt ook in homiletische teksten waarin 

376.  Zie ook s. 155,13 waar Augustinus zegt dat het koren (in onderscheid van het kaf in de kerk) niet 
meer in het vlees is (cf. Rom. 8,9). Hiermee bedoelt hij niet dat de ware gelovigen zonder zonde 
zouden zijn, maar dat zij zonder zonde willen zijn: zij verheugen zich niet meer in de zonde maar 
in Gods wet (secundum interiorem hominem condelectari legi Dei), en zij distantiëren zich van 
hun zondige begeerten (non consentire concupiscentiis carnis). In dit verband refereert hij aan 
Rom. 7,24 (miser ego homo). Zie hierover ook J.B. ten Hove, Zonde en genade. Een onderzoek 
van Augustinus’ genadeleer vanuit zijn sermones over Romeinen 7 en 8 (doctoraalscriptie Rijks-
universiteit Utrecht 1994), met name p. 66-74 (over de ‘ik’ van Romeinen 7 en de bijbehorende 
verandering in exegese bij Augustinus). 

377.  Cf. en. Ps. 93,20-21; in en. Ps. 93,21 verwijst Augustinus naar Ps. 93/94, 17 Nisi quia dominus, 
inquit, adiuuit me, paulo minus habitauerat in inferno anima mea [Ps 93,17]. quia iam nutabat, 
iam prope consentiebat, respexit ad dominum … resistat ergo malis; sed non de uiribus suis, ne 
efficiatur superbus …

378.  Cf. s. 137,4. Hierin o.a. Cognosce te infirmum, cognosce te hominem, cognosce te peccatorem; 
cognosce quia ille iustificat … quia confessio peccatorum inuitat medicum sanaturum: quomodo 
in aegritudine qui dicit, sanus sum, non quaerit medicum. De verwijzing naar de farizeeër en de 
tollenaar verschijnt veel vaker in de preken van Augustinus, maar veelal niet in combinatie met 
de area.

379.  Cf. o.a. s. 376A,4 Et si forte uos uetus titillauerit consuetudo, habetis quem interpelletis. maior 
est adiutor quam oppugnator. ideo gemitis, ideo oratis, ideo dicitis, ne nos inferas in tentationem 
[Mt 6,13]. obseruate illud etiam, fratres mei, quod supra dicitis, dimitte nobis debita nostra [Mt 
6,12].
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het front van de separatio niet of nauwelijks in beeld is. Het is daarom de vraag of 
de tolerantia ook een rol speelt bij het onderscheid tussen koren en kaf in de context 
van de eigen kerk, en zo ja, welke.

Allereerst kan worden opgemerkt dat de tolerantia intrinsiek verbonden is met de 
metafoor van de area. De tijdelijke permixtio van koren en kaf veronderstelt immers 
als vanzelfsprekend dat het koren het kaf op de dorsvloer moet verdragen, ongeacht 
de context waarin de beeldspraak functioneert. Wel is bij de bespreking van de 
niet-homiletische teksten al gesignaleerd dat de notie van de tolerantia in de context 
van de eigen kerk veel minder dan in de context van de donatistische polemiek is 
bedoeld als nuancering van een hoog heiligheidsideaal. In de context van de eigen 
kerk is de focus juist gericht op een heilige levenswandel waardoor het koren zich 
onderscheidt van het kaf. Dit patroon is meteen herkenbaar in s. 259. Augustinus 
benoemt wel dat koren en kaf tijdens het dorsen onderling zijn vermengd, en elkaar 
dus moeten verdragen. Maar het gaat hem om het essentiële verschil dat zichtbaar 
wordt in heiligheid, waardigheid, verdiensten, en in het roemen in de barmhartigheid 
van Christus, ofwel in een heilige levenswandel.380 In de vroege psalmpreken en. 
Ps. 6, 8 en 9 wordt de verdraagzaamheid ten opzichte van het kaf gestempeld door 
innerlijke distantie. Augustinus schrijft bijvoorbeeld dat koren en kaf wel lijfelijk 
samen in de kerk zitten en met elkaar omgaan, maar dat zich tegelijk een geestelijke 
separatio voltrekt in hun innerlijk.381 Wanneer hij in s. 252 ingaat op de realiteit van 
het kaf in de kerk waarmee het koren zich moet verhouden, bedoelt hij evenmin als 
in s. 259 een relativering van de aansporing tot levensheiliging. Zijn intentie is juist 
een waarschuwing voor de zondige leefwijze van het vele kaf.382

In s. 63A (=Mai 25) wordt uitdrukkelijk de tolerantia benoemd als kenmerk van 
het koren: ‘Het ene deel verdrukt, het andere deel wordt verdrukt. Het deel dat wordt 
verdrukt, is het deel dat verdraagt. Het deel dat verdraagt, zal het loon verkrijgen 
wanneer het de vrucht van de verdraagzaamheid bereikt.’383 Verderop klinkt het: 

380.  Cf. s. 259,2 Hierin o.a. Sic in isto saeculo, uidetis quomodo trituratur haec area, sed palea fru-
mento ita permixta est, ut difficile discernatur: quia nondum uentilata est. sic ergo post uentilati-
onem diei iudicii apparebit massa sanctorum, fulgens dignitate, praepotens meritis, et misericor-
diam liberatoris sui prae se gerens.

381.  Cf. en. Ps. 6,10 Quia etiamsi pariter atque iisdem conuenticulis continentur, tamen in area nuda 
iam grana separata sunt a paleis, quamuis inter paleas lateant. En. Ps. 8,1 agitur enim nunc, ut non 
loco, sed affectu interim separentur boni a malis, quamuis simul in ecclesiis, quantum adtinet ad 
corporalem praesentiam, conuersentur. En. Ps. 9,17 … separationis quae nunc fit, non locis, sed 
affectionibus animorum, inter peccatores et iustos, sicut granorum a paleis adhuc in area.

382.  Cf. s. 252,4-5.
383.  Cf. s. 63A,1 (=Mai 25,1) … alia pars premit, alia premitur: quae pars premitur, ipsa tolerat; quae 

tolerat, ipsa percipiet mercedem, perueniens ad fructum tolerantiae, de quo dicit dominus in 
euangelio: fructum affert cum tolerantia [Lc 8,15]. ipsa est enim pars sanctorum, ubique diffusa; 
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‘Als iemand zichzelf als koren beschouwt, moet hij verdrukt en gedorst worden, dan 
moet hij verdragen, en dan mag hij niet bang zijn voor de vermenging met het kaf.’384 
Evenmin als in de vroegere preken betekent deze tolerantia een acceptatie van de 
onheiligheid van het kaf. De bedoelde verdraagzaamheid staat juist in het kader van 
een contrasterend onderscheid tussen koren en kaf, waarbij de prediker zijn hoorders 
aanspoort tot nauwgezet zelfonderzoek. Zij moeten zich afvragen of zij niet alleen 
met hun lippen maar ook met hun hart naderen tot God.385 

In de andere, deels latere preken blijft de tolerantia essentieel als kenmerk van het 
koren. Wanneer bijvoorbeeld de nieuwe dopelingen in s. 223 worden voorbereid op 
de permixtio van koren en kaf in de kerk, is het devies: ‘Geliefden, wie goed is, moet 
dus zijn slechte metgezel verdragen.’386 Maar deze aansporing staat, evenals eerder, in 
het kader van de geestelijke separatio. De prediker waarschuwt voor de omgang met 
gemeenteleden die slecht leven. In plaats daarvan wil hij dat zijn hoorders omgaan 
met mensen die hen positief stimuleren tot levensheiliging.387 Al worden koren en 

quia frumentum est … Het betreffende Bijbelcitaat is volgens CAG Luk. 8,15. Opmerkelijk is dat 
in het citaat sprake is van vruchtdragen cum tolerantia. In de Vulgaat gaat het over vruchtdragen 
in patientia, maar de versie van Augustinus (in/cum tolerantia) is aanwijsbaar in eerdere versies 
van de Latijnse vertaling, zie bijvoorbeeld H.I. White, Nouum Testamentum Domini Nostri Iesu 
Christi Latine secundum editionem sancti Hieronymi, pars prior (quattuor euangelia), Oxonia 
(Oxford) 1889-1898, p. xxxi en p. 357. Overigens vloeien de metaforen van de area en de ager 
in s. 63A,1 ineen.

384.  Cf. s. 63A,1 (=Mai 25,1) Si se triticum uidet, prematur, trituretur, toleret, non sit anxius quod 
commixtus est paleae: in area cum illo potest esse palea, in horreo non erit.

385.  Cf. s. 63A,1 (=Mai 25,1) Omnes autem fideles suos, non labiis sed corde accedentes ad deum, 
frumenta esse dicit: omnes uero qui sic accedunt, ut corde non accedant, paleam et zizania nu-
merat. Zie ook en. Ps. 36,3,17 waar de tolerantia voluit functioneert in het kader van het onder-
scheid dat voorsorteert op de toekomstige scheiding; hierin o.a. tolerent ergo modo peccatores 
iusti, tolerent frumenta zizania, toleret triticum paleam; quia ueniet tempus separationis.

386.  Cf. s. 223,2 Hierin o.a. Qui ergo bonus est, carissimi, toleret malum. Zie ook bijvoorbeeld en. Ps. 
34,1,10 necesse erat ut malos, siue scientes, siue nescientes, toleraremus; exemplum patientiae 
(sc. Iudas) praebuit (sc. Christus) ne deficias, cum coeperis inter malos uiuere.

387.  Cf. s. 223,1-2. In s. 223,1 o.a. Pereunt (sc. qui fideles uocantur, et non sunt) quippe ipsi, male 
uiuendo: perdunt uero alios, male uiuendi exempla praebendo. uos ergo, dilectissimi, nolite tali-
bus iungi. bonos quaerite, bonis adhaerete: boni estote. Zie ook s. 260D,2 (=Guelf. 18,2) Hierin 
o.a. miscendi estis hodie numero populorum: eligite quos imitemini, nolite uobis eligere perditos, 
cum quibus pereatis ... fideles uocamini, fideliter uiuite: domino uestro in corde et moribus uestris 
fidem seruate. nolite uos commiscere moribus malis in turba christianorum malorum. uidete quod 
dico: grana estote. Zie verder en. Ps. 47,11 o mons Sion, o filiae Iudaeae, laboratis modo inter 
zizania, inter paleas, inter spinas laboratis; sed exsultate propter iudicia dei. non errat deus in 
iudicando. discretae uiuite, etsi concretae natae estis … Verdere voorbeelden zijn s. 146,2, s. 
228,1-2 en s. 260C,7 (=Mai 94,7) waar de nieuwe dopelingen worden gewaarschuwd voor de 
vermenging met het kaf van de mali christiani in de kerk, eveneens in het kader van een aanspo-
ring tot levensheiliging.
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kaf samen op de dorsvloer gedorst, het onderscheid wordt immers al wel zichtbaar 
in de levenswandel.388 Tegelijk waarschuwt Augustinus voor een al te rigoureuze 
distantie. De verontwaardiging over de zonden van slechte christenen kan zo groot 
worden dat de bereidheid om te verdragen verdwijnt. Dan moet het graan bedenken 
dat het zich nog op de dorsvloer bevindt, en dat de tijd van het dorsen impliceert 
dat het nog veel kwaad van het kaf moet verdragen.389 In dit verband functioneert 
opnieuw de geestelijke separatio: ‘Treur op de dorsvloer, opdat u zich zult verheugen 
in de korenschuur.’390 De verdraagzaamheid die Augustinus in zijn preken bepleit, 
betekent dus geen neutraliteit, laat staan instemming met de zonden van het kaf. Het 
treuren of zuchten (gemere) van het koren betekent immers een hartgrondige afkeer 
van het kwaad van het kaf dat het verdraagt.391

388.  Cf. s. 305,1 Quamuis simul utrumque in agro nutriatur, et simul utrumque in area trituretur. nunc 
tempus eligendi est. antequam ueniat uentilatio, fiat morum separatio. Zie ook Io. eu. tr. 19,18 
nam et modo separamur non locis, sed moribus, affectibus, desideriis, fide, spe, caritate. simul 
enim cum iniquis uiuimus; sed non una uita est omnium; in occulto dirimimur, in occulto separa-
mur; quomodo grana in area, non quomodo grana in horreo.

389.  Cf. s. 15,6 Hierin o.a. Tolera et intus malum christianum, quia inimici hominis domestici eius [Mt 
10,36]. patiens molestos multos intus malos stomacharis, indignaris, quasi iam uenerit tempus 
uentilationis. in tritura positus es, in tritura es adhuc, area trituratur adhuc … fiunt multa mala 
a christianis malis. Zie ook en. Ps. 30,2,2,3-4 si tribularis, quare irasceris? irascitur iste alienis 
peccatis. quis non irascatur, uidens homines confitentes ore deum, negantes moribus? quis non 
irascatur, uidens homines saeculo uerbis et non factis renuntiantes? quis est qui non irascatur, 
uidens fratres insidiantes fratribus, fidem non seruantes osculo quod infigunt in sacramentis dei? 
et quis enumeret omnia, quibus irascitur corpus Christi, quod intus uiuit de spiritu Christi, quod 
gemit tamquam granum inter paleas? … haec autem ira, metuendum est, ne tanta sit, ut in odium 
uertatur. ira enim nondum est odium; en. Ps. 118,15,6 quamuis eum taedium teneret a peccato-
ribus relinquentibus legem dei, quia cum eis conuersari in hac uita uel ad tempus cogitur, donec 
area uentiletur.

390.  Cf. s. 15,6 Geme in area, ut gaudeas in horreo. Zie ook s. 214,11 waar Augustinus spreekt over 
het verdragen van het kaf in de kerk (in communione sacramentorum) in combinatie met een 
onderscheid in levenswandel (disparilitas morum), en over het koren dat tijdens de tijdelijke 
permixtio zucht (gemere) vanwege het kaf.

391.  Zie ook bijvoorbeeld en. Ps. 126,3 Grana illa quae modo gemunt inter paleas, quae massam unam 
factura sunt, quando area in fine fuerit uentilata; en. Ps. 21,2,1 tota palea areae ipsius irridet eum, 
et gemit triticum irrideri dominum. hoc uolo gemere uobiscum; s. 376A,3 scimus autem alios 
inter istos multos, tanquam inter multam et abundantem paleam, uelut grana gementes in tritura, 
sed spe horrei se consolantes; en. Ps. 30,2,3,3 inter hos est gemens iste, et si uolumus nos sumus; 
quoniam plures sunt ipsi, et inter multitudinem eorum uix apparent boni, tamquam grana in area, 
de quibus tamen purgatis horrea replenda sunt domini. ergo inter hos gemens iste ait: illustra 
faciem tuam super seruum tuum [Ps 30,17]. Verderop verwoordt Augustinus het onderscheid 
tussen koren en kaf als volgt: qui gemant et pro quibus gematur, cf. en. Ps. 30,2,3,3. In en. Ps. 
69,9 wordt dit zuchten (gemere) van het koren vanwege het kaf aangeduid als het lijden van een 
geestelijke verdrukking (tribulatio spiritalis) in onderscheid van de lichamelijke verdrukking 
(tribulatio corporalis) die de martelaren hebben ondergaan: necesse est patiamur tribulationem 
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Evenals in de niet-homiletische werken spreekt Augustinus af en toe over het 
verdragen van het dorsen in plaats van het verdragen van het kaf. De dorsvloer is 
niet alleen de plaats waar het koren het kaf moet verdragen, maar ook de plaats 
waar het koren het dorsen verdraagt. Dit dorsproces heeft een zuiverende werking 
voor de korenkorrels gedurende de vermenging met het kaf. Toch is de focus in dit 
verband niet gericht op de persoonlijke zuivering van het koren, maar op de tweeërlei 
uitwerking van het dorsproces.392 Het dorsen brengt namelijk het onderscheid tussen 
koren en kaf aan het licht: het koren wordt gezuiverd maar het kaf vermorzeld.393 
Dit verdragen van het dorsen wordt door Augustinus betrokken op het verdragen 
van allerlei kwaad: moeilijke tijdsomstandigheden, tegenslag en leed, soms ook 
verdrukking en vervolging omwille van het geloof.394 Terwijl het kaf zich verliest 
in verwijten en aanklachten, richt het koren zich juist op God. In onderscheid van 
het kaf is het koren bereid het kwaad te dragen en weet het zich gedragen door 
de hemelse Vader.395 In dit verband noemt de prediker het opmerkelijk wat op de 

spiritalem; et necesse est ut inter scandala et zizania et paleam gemat ecclesia et illa massa, donec 
messis ueniat, donec uentilabrum, donec ueniat ultima uentilatio, ut separetur palea a frumento …  
Zie over het treuren en zuchten (gemere) van de gelovigen o.a. P. Borgomeo, L’ Église de ce 
temps dans la prédication de saint Augustin, Paris 1972, p. 178-185; B. Müller, ‘Gemitus’ in: AL 
3 (2004-2010), p. 106-108.

392.  Cf. s. 259,2 Sicut enim frumentum prius ubi trituratur, ibi purgatur; et locus ubi frumenta pertule-
runt trituram ut a palea mundarentur, decoratur dignitate massae purgatae. Zie ook en. Ps. 100,12 
waar Augustinus de bedoeling van het dorsen (in casu de dorsende ossen met de tribula) als 
volgt verwoordt: quomodo boues triturant, numquid in solum triticum intrant? simul mittuntur 
cum tribula in aream. sed numquid timendum est tritico? absit. non conciditur nisi palea; triticum 
spoliatur superfluis …

393.  Cf. s. 311,10 Ubi te offendit palea, ibi latet granorum massa. ubi te offendit quod triturando 
contunditur, ibi est, quod tritura purgatur. Zie verder en. Ps. 149,3 qui autem triticum sunt, fe-
runt trituram, quia grana sunt, gemunt inter paleam, exspectant uentilatorem quem cognoscunt 
redemtorem; en. Ps. 55,11 ut palea tibi uicinetur, intret tritura boum, intret tribula tentationum; 
tu purgaris, illa comminuitur; en. Ps. 73,8 alia est palea, aliud frumentum; super utrumque tamen 
intrat tribula; sed sub una tribula aliud comminuitur, aliud purgatur; en. Ps. 92,5 in aream intrat 
tribula; paleam concidit, triticum purgat.

394.  Cf. s. 80,8. Hier spreekt Augustinus niet alleen over het verdragen van de mali, maar ook van de 
mala waarvan de wereld vol is: mala feramus, ut ad bona perueniamus. In dit verband spreekt 
Augustinus over mala tempora en laboriosa tempora en over de mala waarvan de wereld vol is, 
cf. s. 80,8. Zie ook s. 283,5-7 (augm. =Dolbeau 15,5-7) waarin het gaat over het verdragen van 
tegenspoed (tolerare aduersa) en het verdragen van leed/kwaad (tolerantia malorum), inclusief 
het verdragen van leed of vervolging omwille van het geloof (pro fide et iustitia). In de laatstge-
noemde preek staat deze verdraagzaamheid in het kader van 2 Kor. 4,17 waarin het gaat over het 
verdragen van ‘onze tijdelijke en lichte verdrukking’ (leuem et temporalem tribulationem). Deze 
tribulatio kan zowel verdrukking in algemene zin als het specifieke dorsen betekenen.

395.  Cf. s. 80,8 Quare contristamur et causamur deum? abundant mala in mundo, ut non ametur 
mundus. sed quoniam carere non possumus malis hominibus, quamdiu uiuimus, sicut dixi, ad 
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dorsvloer met het koren gebeurt: tijdens het dorsen wijken de korenkorrels wel van 
het kaf, maar niet van de dorsvloer.396 Op soortgelijke wijze als in ciu. wordt het 
verdragen van het dorsen in exc. urb. (411 AD) betrokken op de actualiteit.397 Het 
betreft een gelegenheidspreek waarin Augustinus op pastorale wijze reageert op 
de geloofsvragen die hij onder gemeenteleden opmerkt naar aanleiding van de val 
van Rome.398 De prediker vergelijkt de verdrukking (tribulatio) van Rome met de 
werking van een dorsslede (tribula) die het stro vermorzelt maar het graan reinigt.399 
Het stro van de goddelozen verdraagt deze verdrukking niet, maar wordt opstandig 
tegen God. In contrast met dergelijk stro verdraagt het graan van de vromen wat God 
te dragen geeft aan tijdelijk kwaad (mala temporalia). Door middel van het dorsen 
worden deze graankorrels geestelijk gelouterd en wordt hun zondige begeerte (mala 
concupiscentia) beteugeld.400

5.2.4.3 Deelconclusies
Evenals in mor. (387-389 AD) maakt Augustinus in uera rel. (390 AD) onderscheid 
tussen het koren van ‘gewone’ en ‘volmaakte’ christenen. Ook hier gebeurt dat in 

dominum deum nostrum gemamus; et mala feramus, ut ad bona perueniamus. patremfamilias 
non reprehendamus; carus est enim. ipse nos portat, non nos illum.

396.  Cf. en. Ps. 92,5 Et in ipsa area, mira res est de tritico: recedit a palea, cum exspoliatur, et non 
recedit ab area, cum trituratur. De beeldspraak van de tarwekorrels die tijdens het dorsen worden 
ontdaan (exspoliatur) van het kaf duidt op het persoonlijke zuiveringsproces waarin men zich 
reinigt van de zonde. In dit verband citeert Augustinus 2 Tim. 2,19: et recedat ab iniustitia omnis 
qui nominat nomen Domini. Dit zuiveringsproces impliceert een geestelijke in plaats van fysieke 
separatio ten opzicht van het kaf van de zondaren (mali) als voorbode van de definitieve schei-
ding in het laatste oordeel: quando autem omnino separabitur? cum uenerit uentilator. ergo modo 
area in orbe terrarum est: necesse est ut, si proficis, inter iniquos uiuas. ab iniquis recedere non 
potes; ab iniquitate recede.

397.  Cf. ciu. 1,8; zie boven (niet-homiletische werken).
398.  Exc. urb. wordt als gelegenheidsgeschrift ook wel onder de niet-homiletische werken gerekend, 

maar is eigenlijk een gelegenheidspreek. Daarom heeft Hill in zijn vertaling van de preken exc. 
urb. opgenomen als s. 397. Ook in dit onderzoek wordt exc. urb. gerekend onder de homiletische 
werken, zie hoofdstuk 1. 

399.  Cf. exc. urb. 9 Sed unam tribulam sentit area ut stipula concidatur, granum autem mundetur … 
sic et unam tribulationem Roma pertulit in qua uel liberatus uel emendatus est pius, impius autem 
damnatus …

400.  Cf. exc. urb. 9. Hierin o.a. Feramus ergo quod Deus nos ferre uoluerit. In aanvulling op de beeld-
spraak van de dorsslede op de dorsvloer gebruikt Augustinus in deze passage ook de metafoor 
van het vuur van de goudsmid waardoor het kaf vergaat maar het goud gelouterd wordt. Zie 
ook Io. eu. tr. 28 waar Augustinus schrijft dat zij die oprecht van hart zijn het aardse leed (mala 
saeculi) verdragen (tolerant) zonder God aan te klagen (Io. eu. tr. 28,7). Vervolgens betrekt hij 
deze tolerantia op het dorsproces waardoor het koren wordt gereinigd, cf. Io. eu. tr. 28,11 simul 
(in area) quidem triturantur, sed paleae conteruntur, frumenta purgantur. Zie ook s. 392,6 ferte 
tribulationes huius saeculi, sicut grana in area.
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combinatie met een sterke voorkeur voor een ascetische leefwijze. Dat verandert 
wanneer Augustinus actief wordt in de ambtelijke praktijk. Vanaf exp. Gal. (394-395 
AD) benoemt Augustinus nog wel de ascetische onthouding van aardse goederen, 
maar niet langer de teruggetrokkenheid uit de maatschappij als kenmerk van de 
vroomste categorie van koren. Op deze wijze kan hij zichzelf nog tot de beste ca-
tegorie blijven rekenen. De teruggetrokkenheid van het contemplatieve leven heeft 
hij dan immers verlaten om als presbyter het veeleisende gemeentewerk ter hand 
te nemen in Hippo Regius. Enkele jaren later, in cat. rud. (400-405 AD), komen de 
twee verschillende soorten koren niet meer in beeld. Omdat de verschillen tussen 
de twee categorieën koren algauw vervagen wanneer Augustinus actief is in de 
pastorale praktijk, is het niet verwonderlijk dat dit onderscheid in de homiletische 
werken nauwelijks terugkomt. Hiermee is overigens niet gezegd dat de kerkvader 
het ascetische ideaal geheel loslaat. Persoonlijk blijft hij immers levenslang deel 
uitmaken van een monastieke leefgemeenschap.

Op grond van de wijze waarop Augustinus koren en kaf onderscheidt, kan er zowel 
een theologische als een praktische verklaring worden gegeven voor het vervagen 
van zijn voorliefde voor een streng ascetische leefwijze.

Voor de theologische verklaring is met name exp. Gal. relevant. In deze com-
mentaar op de Galatenbrief maakt de kerkvader nog wel onderscheid tussen twee 
categorieën koren. Toch richt hij de focus niet meer op de morele prestaties van het 
koren, zoals in mor. In plaats daarvan schetst hij op de volgende wijze een tegen-
stelling tussen koren en kaf: het koren verheft zich niet maar vernedert zich, het 
vertrouwt niet op zichzelf maar op Christus, het rekent zich niet rijk op grond van 
eigen prestaties maar weet zich afhankelijk van de vergeving van de zonden. In exp. 
Gal. distantieert Augustinus zich dus van een heiligheidsstreven in een wettisch 
kader, en bepleit hij een levensheiliging in een evangelisch kader, dat wil zeggen in 
combinatie met ootmoed, een besef van eigen zondig-zijn en afhankelijkheid van 
Gods genade in Christus. Deze nieuwe accenten kunnen worden gezien als vrucht 
van intensieve bestudering van de brieven van Paulus. Hierin ligt een verklaring voor 
het feit dat de kerkvader minder dan eerder focust op de ascetische prestaties van 
de gelovigen, en meer oog krijgt voor de betekenis van Gods onverdiende genade.

De praktische verklaring houdt rekening met een opmerkelijke ontwikkeling, 
namelijk dat Augustinus zich in de pastorale praktijk steeds meer geconfronteerd 
ziet met mensen die er een zichtbaar zondige leefwijze op na houden. In de vroege 
werken (tot en met agon., 396-397 AD) hebben de typeringen van het kaf vooral 
betrekking op de innerlijke levensinstelling, bijvoorbeeld de liefde tot de wereld en 
het opgaan in het leven van alledag zonder zich te richten op God. Maar in latere 
geschriften, zoals cat. rud., gaat het over meer dan alleen de innerlijke houding. 
Expliciet worden talloze openlijke en aanstootgevende zonden genoemd van mensen 
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die zich wel christen noemen, maar er niet naar leven. Daarbij komt dat Augusti-
nus’ aanvankelijke optimisme over het geestelijke gehalte van de kerk in cat. rud. 
plaatsmaakt voor verontrusting over het vele kaf. Hieruit is af te leiden dat Augus-
tinus in de ambtelijke praktijk zijn handen vol heeft aan het bestrijden van de vele 
volkszonden, de dubbele moraal en de geestelijke lauwheid van veel gemeenteleden. 
In deze context concentreert hij zich als herder en leraar van de gemeente op de 
‘basics’ van de christelijke levensheiliging, in casu vooral het principe dat leer en 
leven onlosmakelijk bijeen horen. Het is begrijpelijk dat daarbij de aandacht voor 
een bijzondere vorm van ascese die betrekking heeft op een selecte groep gelovigen 
naar de achtergrond verdwijnt.

De zorgen die Augustinus in zijn niet-homiletische geschriften ventileert over 
het vele kaf in de kerk vertaalt hij in zijn preken rechtsteeks naar de gemeente. 
Voortdurend waarschuwt hij dat het onderscheid tussen koren en kaf door heel de 
kerk loopt, inclusief de gemeenteleden en de ambtsdragers die participeren in de 
sacramenten. In dit verband spoort hij de gemeente herhaaldelijk aan tot kritisch 
zelfonderzoek. Daarbij benoemt hij expliciet dat de scheidslijn niet alleen ligt tussen 
hen die wel of niet openlijk in zonde leven, maar ook tussen mensen die wel de schijn 
van godsvrucht hebben maar het wezen van de zaak missen. Op deze wijze wordt 
een mogelijk heilsautomatisme bewust de pas afgesneden.

Wanneer Augustinus in zijn preken onderscheid maakt tussen koren en kaf, blijft 
er weinig over van zijn vroegere streng ascetische inslag. In plaats daarvan focust 
de prediker op een geloofsleven dat zich vertaalt in een praktische levensheiliging 
in het dagelijkse leven. In de vroege niet-homiletische werken en de vroege preken 
ligt de nadruk op de innerlijke gezindheid: de gerichtheid op God en het eeuwige 
leven. Toch wordt de levensheiliging ook vertaald naar de dagelijkse levenswandel. 
Daarbij aarzelt de kerkvader niet om de zonden bij name te noemen. Dit kan wor-
den gezegd van de werken uit de tijd van zijn presbyteriaat, maar nog meer van de 
tijd van zijn episcopaat. Concreet worden bijvoorbeeld benoemd: dronkenschap, 
geldzucht (in casu stelen, roven, woekeren met geld, puur om financieel gewin naar 
de kerk gaan), het bezoeken van theatervoorstellingen, het veroorzaken van onrust 
in de kerk, vloeken en God lasteren, het bezoeken van waarzeggers of toverdokters, 
het dragen van amuletten of andere occulte middelen, het plegen van bedrog of 
meineed, overspel of het leven met een concubine. Genoemde zonden worden zowel 
in de preken als in de niet-homiletische werken opgesomd als kenmerkend voor de 
leefwijze van het kaf. Het valt op dat deze zondenlijsten betrekking hebben op een 
breed scala van volkszonden, waarbij de seksuele zonden relatief weinig aandacht 
krijgen. Kenmerkend voor het koren is dat het zich distantieert van deze zonden, dat 
het zich richt op God in geloof, dat het Hem de zonden belijdt en smeekt om genade, 
dat het Gods hulp inroept om te volharden, dat het zijn vertrouwen stelt op Christus 
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en bij Hem schuilt. Daarbij wordt het koren bewogen door de liefde die de Heilige 
Geest uitstort in het hart. Deze liefde betekent niet alleen de liefde tot God maar ook 
tot de naaste. Daarom resulteert zij eerder in een levenswandel die oog heeft voor 
de naaste dan in mystieke ervaringen en/of ascetische teruggetrokkenheid. Veelzeg-
gend is dat groei in het geloof evenmin wordt vertaald in mystieke ervaringen en/of 
ascetische teruggetrokkenheid, maar in een toenemend zondenbesef gecombineerd 
met actieve vormen van naastenliefde, zoals het verlenen van gastvrijheid. Voor 
Augustinus is en blijft de innerlijke gerichtheid van het hart de kern van de zaak. 
Maar deze innerlijke gerichtheid verbindt hij in heel zijn ambtelijke dienst met een 
heilige levenswandel die zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld in 
huwelijkstrouw, eerlijkheid, en in het onbaatzuchtig uitlenen van geld. Kortom, het 
verschil tussen koren en kaf wordt volgens de prediker zichtbaar in hart (in corde) 
en leven (in moribus) als een onlosmakelijke eenheid. In dit verschil tekent zich de 
eschatologische scheiding in het laatste oordeel al af.

Evenals in de niet-homiletische werken uit de periode vanaf exp. Gal. gaat de 
aandacht voor de levensheiliging gepaard met een afkeer van eigengerechtigheid, 
al gebeurt dat in de preken explicieter. Al in zijn vroegste preken spoort de prediker 
mensen die zich beroemen op hun barmhartigheid aan om in plaats daarvan hun 
zonden te overdenken. Zo wil hij hen brengen tot de belijdenis dat zij niets anders 
dan de dood verdienen, en dat zij geheel afhankelijk zijn van Gods genade. De 
verdienstelijkheid van de goede werken van het koren ligt volgens hem alleen in de 
onverdiende barmhartigheid van God die vergeving geeft aan hen die hun zonden 
belijden. Deze grondtonen van het sola gratia klinken door heel het prekencorpus 
heen, maar worden in de latere preken krachtiger onder invloed van de pelagiaanse 
verwikkelingen. Kenmerkend voor het koren is de erkenning dat het niets goed van 
zichzelf heeft, dat het alle goeds aan God te danken heeft, en dat het daarom levens-
lang aangewezen blijft op Gods barmhartigheid in plaats van eigen gerechtigheid. Het 
vroegere ideaalbeeld van de ‘volmaakte’ christen maakt in de preken dus plaats voor 
een andere karakterisering van het koren. Deze karakterisering van het koren is wel 
gericht op de levensheiliging, maar meer in de gestalte van de tollenaar die smeekt om 
genade dan van de farizeeër die roemt in zichzelf (Luk. 18,9-14). Deze noties komen 
in de preken explicieter aan de orde dan in de besproken niet-homiletische werken. 

In de context van de eigen kerk betekent de notie van de tolerantia ten opzichte 
van het kaf op de dorsvloer een nuancering van een hoog ecclesiologisch heilig-
heidsideaal, evenals in de eerder besproken contexten. Toch ziet Augustinus het front 
in de eigen kerk veelmeer in een te ruime dan in een te nauwe verdraagzaamheid. 
Als inperking van de tolerantia bepleit de kerkvader vooral in de niet-homiletische 
werken een goed functionerende kerkelijke tucht, zij het in een gematigde vorm. 
Een verdere vorm van inperking is de notie van de geestelijke separatio, die gestal-
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te krijgt in een hartgrondige afkeer van de leefwijze van het kaf. Meer dan in de 
eerder besproken contexten komt in de context van de eigen kerk uit de verf dat de 
tolerantia bij Augustinus geen neutraliteit of acceptatie van de zonden van het kaf 
betekent. Indringend waarschuwt hij tegen een gemakzuchtige vorm van christendom 
die volgens hem de toets van de kritiek niet kan doorstaan. Daarbij spoort hij aan 
tot een geloof dat zichtbaar wordt in een heilige levenswandel die is gericht op God. 

Inzake de tolerantia komt in de context van de eigen kerk af en toe een extra 
element in beeld, namelijk het verdragen van het dorsproces an sich. Daarbij gaat 
het om het verdragen van moeilijke omstandigheden, beproevingen en lijden. Een 
concreet voorbeeld van verdrukking waarop Augustinus reageert, is de val van 
Rome. Al noemt hij in dit verband wel de geestelijke loutering van het koren, hij 
betrekt de metafoor van de dorsvloer niet op de gelovige. Evenmin gebruikt hij de 
begrippen kaf en koren als aanduiding voor de realiteiten van vlees en Geest in de 
gelovige. In plaats daarvan functioneert de zuiverende werking van het dorsproces 
in het kader van het onderscheid tussen het kaf dat God lastert en het koren dat God 
prijst. Dit onderscheid heeft zijn plaats in het licht van de toekomstige scheiding in 
het laatste oordeel.

5.3 Conclusies hoofdstuk 5

In de secundaire literatuur is de aandacht wat betreft de area doorgaans eenzijdig 
gericht op het aspect van de tijdelijke permixtio van de kerk. De dorsvloer krijgt bij 
Augustinus echter ook betekenis als metafoor voor het ‘reeds’ van het laatste oordeel. 
De beeldspraak maakt inzichtelijk dat de toekomstige scheiding van koren en kaf 
zich al aftekent in het heden. Dit betreft zowel het onderscheid binnen en buiten de 
kerk alsook het onderscheid tussen koren en kaf binnen de kerk.

Wat betreft de niet-homiletische en de homiletische werken is opnieuw aangetoond 
dat deze elkaar bevestigen en soms aanvullen, maar niet wezenlijk van inhoud ver-
schillen. In beide tekstcategorieën communiceert Augustinus bijvoorbeeld de bood-
schap dat er geen heil is buiten de katholieke kerk. Deze inhoudelijke overeenkomst 
betekent niet dat er geen verschillen tussen beide tekstsoorten zouden zijn. In zijn 
preken besteedt Augustinus bijvoorbeeld veel minder aandacht aan het onderscheid 
tussen binnen of buiten de kerk dan in de overige geschriften. Des te meer concen-
treert hij zich daar op het onderscheid tussen koren en kaf binnen de kerk. Dat is 
begrijpelijk, omdat hij in de kerk niet in debat is met ‘buitenstaanders’ zoals in zijn 
polemieken, maar in dialoog met de hoorders in zijn eigen kerk. Een ander voorbeeld 
van een verschil ondanks inhoudelijke overeenkomst is de wijze waarop de kerkvader 
de kerkelijke tucht ter sprake brengt. Al vertolkt hij in homiletische werken dezelfde 
visie op de tucht als in de niet-homiletische werken, kenmerkend voor de preken 
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is de praktische toespitsing op de verantwoordelijkheid van het gewone volk in  
de kerk.

Inzake het onderscheid tussen binnen of buiten de kerk presenteert Augustinus 
de katholieke kerk als de enige dorsvloer van Christus. Vanaf zijn vroegste tot zijn 
laatste werken communiceert hij het kerkelijke adagium dat er geen heil is buiten deze 
kerk (extra ecclesiam nulla salus). Al in uera rel. (390 AD) bakent hij de ecclesia 
catholica scherp af ten opzichte van de heidenen (pagani), de ketters (haeretici), de 
scheurmakers (schismatici) en de Joden (Iudaei). Vanaf c. litt. Pet. (400-404 AD) 
worden de scheurmakers ook geschaard onder de ketters, waardoor er drie catego-
rieën overblijven: de heidenen, de ketters (inclusief de scheurmakers) en de Joden. In 
de praktijk functioneert de dorsvloer nauwelijks voor het verschil tussen enerzijds de 
christelijke kerk en anderzijds de heidenen en de Joden die zichzelf als niet-christelijk 
beschouwen. Dat is verklaarbaar: dit verschil is zo evident dat er weinig aandacht 
aan besteed hoeft te worden. Dat ligt anders met de manicheeërs en de donatisten 
die zich wel als christelijk beschouwen. In de polemiek met hen betoogt Augus-
tinus dat het koren van de ware gelovigen alleen is te vinden binnen de dorsvloer 
van de katholieke kerk. Wel waardeert hij de donatisten (schismatici) aanmerkelijk 
positiever dan de manicheeërs (haeretici), al is dat in de hitte van de polemiek niet 
altijd zichtbaar. Volgens Augustinus horen de donatisten eigenlijk thuis in de kerk, 
ondanks hun afscheiding. Hij schrijft al in uera rel. (390 AD) dat er overeenstemming 
is met de donatisten in de leer (doctrina) en in de heilige handelingen (sacramen-
ta), maar niet met de manicheeërs. Illustratief is bijvoorbeeld dat Augustinus heeft 
meegewerkt aan een verenigingsvoorstel met de donatisten, waarbij de ambtsdragers 
mochten terugkeren met behoud van hun ambtelijke waardigheid. Deze houding zou 
voor de kerkvader ondenkbaar zijn ten opzichte van de manicheeërs. Veelzeggend 
is vooral dat Augustinus de donatisten, in tegenstelling tot de manicheeërs, nergens 
verwijten maakt inzake hun orthodoxie of levenswandel. Er zijn zelfs aanwijzingen 
dat hij min of meer erkent dat de donatisten doorgaans meer ernst maken met de 
levensheiliging dan de katholieken, zoals bijvoorbeeld in zijn brief aan Felicia (ep. 
208). Des te zwaarder rekent hij in zijn polemiek de donatisten hun afscheiding aan. 
Consequent typeert hij hen als kaf dat zich voortijdig laat wegblazen van de dorsvloer, 
voordat het wannen begint. In de grote anti-donatistische werken (vanaf c. litt. Pet., 
400-404 AD) gebruikt hij bovendien een retorische aanscherping. Volgens hem zijn 
zij het allerlichtste kaf (leuissima palea). Hiermee bedoelt hij dat zij vanwege hun 
afscheiding nog veroordelenswaardiger zijn dan het ‘gewone’ kaf van de vleselijke 
christenen binnen de kerk, zelfs als zij heiliger leven. In dezelfde periode (eveneens 
voor het eerst in c. litt. Pet.) gaat de kerkvader ertoe over om de donatisten behalve 
als schismatici ook aan te duiden als haeretici. In de literatuur wordt dit vaak ver-
klaard vanuit politiek-praktische motieven. Men wijst daarbij op de intentie van de 
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Noord-Afrikaanse bisschoppen om de anti-haeretische wetgeving weer te betrekken 
op de donatisten, zoals eerder al gebruikelijk was. Maar er is ook sprake van een 
theologische motivatie. Augustinus wil verwoorden hoe zwaar hij de donatisten hun 
afscheiding aanrekent. In dit verband spreekt hij over hoogmoed, het ontbreken van 
de liefde als vrucht van de Heilige Geest, en zelfs over broedermoord.

Augustinus brengt wel enige nuancering aan in zijn kerkelijke exclusivisme. 
Soms spreekt hij over koren bij de donatisten, wat hij overigens niet doet inzake 
de manicheeërs. Wel blijft daarbij de waarschuwing klinken dat deze korenkorrels 
worden opgepikt door de vogels voordat zij de hemelse korenschuur bereiken. Met 
het oog op hun heil moeten zij daarom worden teruggeveegd naar de dorsvloer 
van de katholieke kerk. Er zijn ook enkele teksten (uera rel. 11, 390 AD, en bapt. 
1,26, 400-405 AD) waarin sprake is van koren dat ongewild buiten de dorsvloer is 
verzeild geraakt. In de secundaire literatuur wordt doorgaans verondersteld dat hier 
onterecht geëxcommuniceerde christenen bedoeld zouden zijn. Bij nader inzien is er 
meer te zeggen voor een andere uitleg, namelijk dat het gaat over pachters (coloni) 
of andere arbeiders met hun familie die niet (meer) naar de katholieke kerk kunnen 
gaan omdat het hun onmogelijk wordt gemaakt door hun heer. Al is hier objectief 
gezien sprake van koren buiten de kerk, volgens Augustinus blijft een innerlijke, 
geestelijke verbondenheid met de katholieke kerk onmisbaar voor oprechte gelovigen. 
Ook in deze teksten probeert hij dus te blijven bij zijn uitgangspunt, namelijk dat het 
heilsnoodzakelijk is om te komen en/of te blijven op de dorsvloer van Christus, in 
casu de katholieke kerk. Ondertussen laten deze teksten zien dat de scheidslijn niet 
altijd zo absoluut is als zij lijkt.

Het ‘reeds’ van de eschatologische scheiding wordt niet alleen zichtbaar in het 
onderscheid tussen binnen of buiten de dorsvloer, maar ook binnen de begrenzing 
van de dorsvloer. Wie behoort bij de wereldwijde kerk bevindt zich wel op de goede 
plaats, maar dat is volgens de kerkvader geen garantie voor het heil. Dat wordt duide-
lijk wanneer hij onderscheid maakt tussen koren en kaf op de dorsvloer van Christus. 
Duidelijk communiceert hij dat dit onderscheid betrekking heeft op heel de kerk, 
inclusief de gemeenteleden die participeren in de sacramenten en de ambtsdragers. 
Vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid snijdt hij bewust een mogelijk heilsau-
tomatisme de pas af, en spoort hij zijn eigen mensen aan tot kritisch zelfonderzoek. 
Daarbij ontmaskert hij niet alleen naamchristenen die openlijk in zonde leven als 
kaf, maar ook gemeenteleden die wel de schijn van godsvrucht hebben terwijl zij 
het wezen van de zaak missen.

In de vroege werken (vanaf mor., 387-389 AD) wordt niet alleen gedifferentieerd 
tussen koren en kaf, maar ook tussen twee categorieën korenkorrels, namelijk de 
‘gewone’ gelovigen en de ‘volmaakte’ gelovigen (perfecti). De karakterisering van de 
perfecti geeft blijk van een hoog heiligheidsideaal in combinatie met een ascetische 
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leefwijze in teruggetrokkenheid uit de samenleving. Toch is Augustinus hierin enigs-
zins ambivalent, vooral wanneer hij de radicaal-ascetische ethiek van de manicheeërs 
bekritiseert. In weerwoord tegen de manicheeërs betoogt hij immers dat de ware 
gelovigen zich niet hoeven te onthouden van allerlei soorten voedsel, het bezit van 
materiële goederen en het huwelijk. Wanneer Augustinus zijn eigen teruggetrokken 
leven inwisselt voor de intensieve ambtelijke praktijk in Hippo Regius, vervaagt het 
ascetische ideaal als kenmerkend voor het koren. In exp. Gal. (394-395 AD) wordt 
de teruggetrokkenheid uit het openbare leven niet meer als kenmerk genoemd. In 
cat. rud. (400-405 AD) komt de vroomste categorie (perfecti) van het koren hele-
maal niet meer in beeld. Dat wil niet zeggen dat de kerkvader het ascetische ideaal 
geheel loslaat. Persoonlijk blijft hij levenslang deel uitmaken van een monastieke 
leefgemeenschap in Hippo Regius.

Het vervagen van het ascetische ideaal kan worden gezien in samenhang met 
twee ontwikkelingen. Allereerst is er de ontnuchterende praktijk. Aanvankelijk 
oordeelt Augustinus nog optimistisch over de heiligheid van de leden van de kerk. 
In mor. (387-389 AD) wil hij nog bewijzen dat de leefwijze van de katholieken die 
van de manicheeërs overtreft. Maar wanneer hij verantwoordelijkheid krijgt in het 
kerkelijke leven, maakt het vroegere optimisme plaats voor verontrusting over het 
vele kaf. In de praktijk heeft de kerkvader zijn handen vol aan het bestrijden van 
allerlei volkszonden, de dubbele moraal en de geestelijke lauwheid van veel gemeen-
teleden. In deze context concentreert hij zich als herder en leraar van de gemeente 
op de ‘basics’ van de christelijke levensheiliging. Het is begrijpelijk dat daarbij de 
aandacht voor een bijzondere vorm van ascese, die betrekking heeft op een selecte 
groep gelovigen, naar de achtergrond verdwijnt. Een tweede ontwikkeling waarmee 
rekening kan worden gehouden, is theologisch van aard. In de beginjaren van zijn 
ambtelijke werkzaamheid houdt Augustinus zich intensief bezig met de brieven 
van Paulus. Een vrucht van deze studie is onder andere exp. Gal. (394-395 AD). In 
deze commentaar distantieert Augustinus zich van een heiligheidsstreven in een 
wettisch kader. In plaats daarvan bepleit hij een levensheiliging in een evangelisch 
kader, dat wil zeggen in combinatie met ootmoed, een besef van eigen zondig-zijn 
en afhankelijkheid van Gods genade in Christus. Deze nieuwe accenten maken het 
begrijpelijk dat de kerkvader minder dan eerder focust op de ascetische prestaties 
van de ‘korenkorrels’, en meer de nadruk legt op Gods onverdiende genade.

Een belangrijke relativering van zijn eigen ecclesiologische heiligheidsideaal geeft 
Augustinus al in zijn vroegste werken (mor., 387-389 AD) door middel van de dors-
vloer. Immers, kenmerkend voor het koren is tenminste enige vorm van verdraag-
zaamheid (tolerantia): het koren moet de aanwezigheid van het kaf verdragen op 
de dorsvloer zolang het wannen op zich laat wachten. Vooral in het donatistische 
debat krijgt deze verdraagzaamheid veel aandacht als vrucht van de liefde (caritas), 
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in contrast met afscheiding. De tolerantia is bij Augustinus dus essentieel voor het 
koren. Maar deze verdraagzaamheid betekent geen neutraliteit of acceptatie van een 
zondige leefwijze. Duidelijk wordt zij begrensd door de kerkelijke tucht (ecclesiastica 
disciplina) en het principe van de geestelijke scheiding (separatio spiritalis). Al pleit 
Augustinus voor een goed functionerende uitoefening van de tucht, hij geeft meer 
aandacht aan de geestelijke scheiding (separatio spiritalis) als kenmerk van het koren 
in de kerk, vooral in context van de donatistische polemiek. Met deze geestelijke 
scheiding wordt bedoeld dat het koren zich niet fysiek afscheidt van het kaf op de 
dorsvloer, maar zich wel hartgrondig distantieert van de zonden van het kaf. Daarbij 
gaat het om een afkeer van deze zonden (non consentire) en een scheiding in het 
hart (in corde) ondanks de fysieke vermenging (in corpore) met het kaf in de kerk. 
Kortom, het gaat om een scheiding in het hart en in de leefwijze, als vrucht van de 
liefde die Gods Geest uitstort in het hart. Deze geestelijke scheiding impliceert dus 
een heilige levenswandel waardoor het koren zich onderscheidt van het kaf. In dit 
verband spreekt Augustinus zijn gemeenteleden aan op hun verantwoordelijkheid 
ten opzichte van elkaar. Zij worden opgeroepen om zich metterdaad te keren tegen 
de zonden van het kaf, bijvoorbeeld door anderen aan te spreken op hun zondige 
leefwijze. Deze praktische toespitsing op de verantwoordelijkheid van de gewone 
man of vrouw maakt hij vooral in zijn preken voor het volk.

Hoe belangrijk de levensheiliging voor Augustinus is, wordt vooral duidelijk wan-
neer hij communiceert in de context van de eigen kerk. In zijn preken waarschuwt hij 
vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid voor een gemakzuchtig christendom dat 
volgens hem de toets van de kritiek niet kan doorstaan. Vanaf de vroegste werken 
(zowel homiletisch als niet-homiletisch) wordt het onderscheid tussen koren en kaf 
betrokken op de innerlijke gezindheid, de gerichtheid op God, en op het eeuwige 
leven. De vertaling naar de praktische levenswandel is in de vroege jaren al wel aan-
wezig, maar krijgt meer inhoud wanneer Augustinus optreedt als bisschop. Daarbij 
aarzelt de kerkvader niet om de zonden bij name te noemen. Concretiseringen zijn 
bijvoorbeeld: dronkenschap, geldzucht, het bezoeken van theatervoorstellingen, het 
veroorzaken van onrust in de kerk, vloeken, God lasteren, het bezoeken van waar-
zeggers of toverdokters, het dragen van amuletten of occulte middelen, het plegen 
van bedrog, het bedrijven van overspel, en het leven met een concubine. Kortom, 
het gaat om een breed scala aan volkszonden, waarbij overigens de seksuele zon-
den relatief weinig aandacht krijgen. Kenmerkend voor het koren is dat het zich 
distantieert van dergelijke zonden, dat het zich in geloof richt op God, dat het Hem 
om vergeving vraagt, dat het zijn vertrouwen stelt op Christus, en dat het Zijn hulp 
inroept om te volharden in het goede. Daarbij wordt het koren bewogen door de lief-
de die de Heilige Geest uitstort in het hart. Deze liefde betreft niet alleen de liefde 
tot God, maar ook tot de naaste. Concretiseringen zijn bijvoorbeeld gastvrijheid, 
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huwelijkstrouw, eerlijkheid en het onbaatzuchtig uitlenen van geld. De kerkvader 
zoekt het onderscheid tussen koren en kaf dus niet in mystieke ervaringen of in een 
radicaal ascetische ethiek. Het gaat hem om de gerichtheid van het hart (in corde) 
en de concrete levenswandel (in moribus) als een onlosmakelijke eenheid. Daarbij 
keert hij zich tegen een heiligheidsstreven waarin een mens zichzelf verdienstelijk 
moet maken voor God, en benadrukt hij de totale afhankelijkheid van Gods genade 
in Christus. De grondtonen van het sola gratia klinken al in de beginjaren van zijn 
ambtelijke praktijk, maar worden krachtiger in de loop van de tijd, vooral in de 
pelagiaanse polemiek. Dat betekent dat het vroegere ideaalbeeld van de volmaakte 
christen plaatsmaakt voor een andere karakterisering van het koren. Al blijven de 
innerlijke gerichtheid op God en de concrete levensheiliging kenmerkend, Augustinus 
schetst het koren meer in de gestalte van de tollenaar die schuld belijdt en smeekt 
om genade dan van de farizeeër die roemt in zichzelf.

Ten slotte, het onderscheid dat Augustinus maakt door middel van de metafoor 
van de dorsvloer is essentieel. Hierin tekent zich immers de eschatologische schei-
ding af. Maar zolang het laatste oordeel nog uitblijft, gaat het om een onderscheid 
in voorlopigheid. Deze voorlopigheid is het thema van het volgende hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk 6 – De voorlopigheid van 
het ‘reeds’ van het laatste oordeel

6.1 Algemeen

In hoofdstuk 5 is geanalyseerd hoe de dorsvloer het ‘reeds’ van de toekomstige 
scheiding in het laatste oordeel in beeld brengt. Gezien vanuit de beeldspraak van de 
dorsvloer betreft vooral het onderscheid tussen koren en kaf een definitieve stand van 
zaken. In de agrarische praktijk is het immers ondenkbaar dat kaf zou veranderen in 
koren, en omgekeerd. Een dergelijke onomkeerbare stand van zaken sluit iedere hoop 
op verandering ten goede bij voorbaat uit. Het is daarom een intrigerende vraag hoe 
definitief het ‘reeds’ van het laatste oordeel bij Augustinus is. In hoofdstuk 1 is al 
gewezen op het artikel van Helmut Merkel die veronderstelt dat het theologische den-
ken van de kerkvader wordt gestempeld door een determinisme dat verlammend zou 
werken voor de paraenese.1 In het voorliggende hoofdstuk wordt onderzocht of, en zo 
ja, in hoeverre er werkelijk sprake is van een dergelijk determinisme bij Augustinus.2  

1.  Cf. H. Merkel, ‘Gericht Gottes IV. Alte Kirche bis Reformationszeit’ in: TRE 12 (1984), p. 487-488.
2.  Hoofdstuk 6 richt zich niet op de predestinatieleer als zodanig, maar op de wijze waarop de meta-

foren van koren en kaf functioneren met het oog op de paraenese. Over de (ontwikkeling van) de 
predestinatieleer van Augustinus is veel literatuur verschenen. Enkele relevante studies (met verde-
re literatuurverwijzingen) zijn: A.D.R. Polman, De Praedestinatieleer van Augustinus, Thomas van 
Aquino en Calvijn, Franeker 1936; G.C. Berkouwer, ‘Augustinus en het Credo’ in: A. Sizoo en G.C. 
Berkouwer, Augustinus over het Credo. Het Enchiridion en andere geschriften over het apostolisch 
symbool, Kampen 1941, p. 12-55; G. Kraus, Vorherbestimmung. Traditionelle Prädestinations-
lehre im Licht gegenwärtiger Theologie, Freiburg-Basel-Wien 1977 (over Augustinus met name  
p. 27-58); T.G. Ring, ‘Electio’ in: AL 2 (1996-2002), p. 741-752; M. Lamberigts, ‘Predestination’ 
in: AthAg (1999), p. 677-679; D. Ogliari, Gratia et Certamen. The Relationship between Grace 
and Free Will in the Discussion of Augustine with the So-called Semipelagians, Leuven 2003; A. 
Dupont en M. Lamberigts, ‘De geschiedenis van het ‘pelagianisme’ en van zijn recente studie. 
Bij wijze van inleiding’ in: I. Wisse en R. Debaene, Aurelius Augustinus. Vier antipelagiaanse 
geschriften, Zoetermeer 2014, p. 11-43; M. Lamberigts, ‘Augustine on Predestination: Some Quae-
stiones Disputatae Revisited’ in: Aug(L) 54 (2004), p. 279-305; M. Smalbrugge, ‘Predestinatie en 
de verbeelding van de persoon’ in: P.J.J. van Geest en J. van Oort (red.), Augustiniana Neerlandica. 
Aspecten van Augustinus’ spiritualiteit en haar doorwerking, Leuven-Paris-Dudley 2005, p. 365-
379; M. Lamberigts, ‘Niemand gelooft tegen zijn zin: de late Augustinus over genade en vrije wil’ 
in: Van Geest en Van Oort, Augustiniana Neerlandica, p. 381-394; V.H. Drecoll, ‘Praedestinatio’ 
in: AL 4 (2012-2019), p. 826-837. Volgens Kraus benadrukt Augustinus aanvankelijk in reactie op 
het manicheïsme de menselijke vrijheid, waarbij er volgens hem sprake is van een voorwaarde-
lijke predestinatie (bedingte Prädestination) op grond van vooruitgeziene menselijke verdiensten 
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Daarbij gaat het om de vraag in hoeverre koren en kaf (on)veranderlijke entiteiten 
zijn in de verschillende contexten waarin de dorsvloer verschijnt.3

(prouidentia en praescientia). Een tweede fase breekt volgens hem aan in de begintijd van zijn 
episcopaat. In deze fase benadrukt Augustinus steeds meer de radicaliteit van Gods genade, waarbij 
hij een onvoorwaardelijke predestinatie (unbedingte Prädestination) verdedigt die niet verankerd 
ligt in menselijke verdiensten maar in Gods raadsbesluit. Als markeerpunt voor deze verandering 
noemt Kraus het vroege geschrift waarnaar Augustinus later herhaaldelijk verwijst inzake zijn visie 
op de predestinatie, namelijk Simpl. (396/397 AD), zie Kraus, p. 28-33. Wat betreft het verschil 
tussen beide genoemde fasen geeft A. Dupont goede argumenten waarom er meer sprake is van 
continuïteit dan vaak wordt verondersteld, zonder daarmee te betwisten dat er een ontwikkeling 
aanwijsbaar is in Augustinus’ denken, zie A. Dupont, Gratia in Augustine’s Sermones ad Populum 
during the Pelagian Controversy. Do Different Contexts Furnish Different Insights? Leiden-Boston 
2013, p. 69-74. Het genoemde artikel van M. Lamberigts in Aug(L) brengt andere nuanceringen 
aan inzake de voorstelling van Kraus. Hij wijst er onder andere op dat de kern van de zaak in de 
pelagiaanse verwikkelingen (vanaf 411 AD) niet de predestinatie maar de erfzonde betreft, en dat de 
predestinatie pas centraal staat in de latere semi-pelagiaanse verwikkelingen (vanaf ongeveer 426 
AD). Ook laat hij zien dat verkiezing en verwerping bij Augustinus geen gelijkwaardige grootheden 
zijn, omdat de redding van mensen wel rechtstreeks wordt herleid tot Gods verkiezing, maar de on-
dergang van mensen wordt herleid tot hun eigen zonde/schuld (in dit verband spreekt Ogliari over 
de reprobatio bij Augustinus als een non-electio, zie Ogliaro, p. 368 en 371; overigens is Ogliari 
van mening dat er impliciet wel sprake is van een praedestinatio gemina, zie Ogliaro, p. 374-376; 
evenals Smalbrugge spreekt hij zelfs over een christelijke versie van het heidense fatum, zie Smal-
brugge, p. 368 en Ogliari, p. 391). Volgens Lamberigts blijft Augustinus erbij dat Gods genade de 
menselijke keuzevrijheid niet opheft, ook wanneer hij stelt dat de menselijke wil alleen dankzij 
Gods genade tot het goede in staat is omdat God het willen en het werken bewerkt overeenkom-
stig zijn welbehagen (cf. Fil. 2,12-13). Ter illustratie citeert hij bijvoorbeeld uit c. Iul. imp. 3,214 
(427-430 AD) waar Augustinus zichzelf geen negator maar een defensor van de liberum arbitrium 
noemt, maar daarbij schrijft dat het hem allermeest gaat om het belijden van Gods genade. Bedoeld 
is Gods genade die de uoluntas libera verandert van mala in bona, cf. gr. et lib. arb. 31-32. Verdere 
nuances die Lamberigts benoemt, zijn de betekenis van het gebed voor gelovigen en ongelovigen 
in de semipelagiaanse geschriften, de werkwijze van God die het menselijke hart wel verandert 
maar niet forceert, het gegeven dat Augustinus blijft spreken over ‘verdiensten’ ook wanneer hij 
God als Gever ervan aanwijst, en het feit dat Gods genade bij de kerkvader geen belemmering is 
voor de paraenese, zie Lamberigts, ‘Augustine on Predestination’, p. 279-305. Belangrijk is ook de 
verwoording van de intentie van Augustinus, namelijk dat het hem niet gaat om een logisch filo-
sofisch systeem, maar om een vertolking van de waarheid van de Heilige Schrift: ‘Whenever one 
checks the ‘shocking’ passages in Augustine, on has to admit that Scripture is used as a basis’, zie 
Lamberigts, ‘Augustine on Predestination’, p. 302. 

3.  In hoofdstuk 4 is al geconstateerd dat de area niet in de context van de pelagiaanse polemiek func-
tioneert als metafoor voor de kerk, en daarom zal in hoofdstuk 6 evenmin afzonderlijke aandacht 
worden besteed aan deze context. Wel wordt aan de pelagiaanse polemiek gerefereerd in de para-
graaf over de context van de eigen kerk, zie onder.
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6.2 De voorlopigheid van het ‘reeds’ in de context van de manichese 
polemiek

6.2.1 Niet-homiletische en homiletische werken4

Wanneer Augustinus in mor. (387-389 AD) melding maakt van het kaf van de ‘slechte 
zonen’ (mali filii) van de kerk, dan schrijft hij dat de kerk hun leefwijze veroordeelt. 
Toch bedoelt hij hiermee niet dat zij definitief worden afschreven, integendeel. Vol-
gens hem spant de kerk zich continu in om hen tot bekering te brengen (corrigere). 
Gezien de uitdrukkelijke verwijzing naar een leefwijze die wordt veroordeeld (dam-
nare) en boetedoening (paenitere) doelt Augustinus hier op de medische functie van 
de kerkelijke tucht, al kan ook worden gedacht aan allerlei vormen van vermaning in 
prediking en pastoraat.5 Wanneer mensen kwaadwillig volharden in hun zonden, is 
de inspanning van de kerk tevergeefs. Maar wanneer zij zich met Gods hulp gewillig 
laten terechtwijzen en berouw tonen, zullen zij in de eschatologische reiniging van 
de dorsvloer niet als kaf worden afgescheiden van het koren.6 Deze hoop op veran-
dering ten goede wordt in mor. niet beperkt tot het kerkelijke kaf, maar eveneens 
betrokken op de manicheeërs buiten de dorsvloer van de kerk. Wanneer Augustinus 
als ex-manicheeër de moeite neemt om de manichese leer te bestrijden, is het ook 
zijn intentie om zijn vroegere vrienden te winnen voor de ecclesia catholica.7

In c. Faust. (400-404 AD) gaat Augustinus in discussie met de bekende manicheeër 
Faustus. In reactie op manichese aanklachten erkent hij dat er in de kerk sprake is 
van kaf. Bedoeld zijn gemeenteleden die wel christen heten, maar in werkelijkheid 
overspelers, dieven, gierigaards of dronkaards zijn. Over hen merkt de kerkvader 
op dat zij wel bij de kerk willen horen, maar niet door haar gezonde leer (sana 
doctrina) genezen willen worden.8 De leer zoals deze in de katholieke kerk wordt 

4.  Omdat er geen preken zijn waarin de area functioneert in het kader van de manichese polemiek, 
worden hier alleen passages in niet-homiletische werken besproken.

5.  Een inhoudelijke bespreking van de kerkelijke tucht valt buiten de kaders van dit onderzoek. Zie 
hoofdstuk 4 voor literatuurverwijzingen wat betreft de kerkelijke tucht (de area als metafoor voor 
permixtio van de kerk in de manichese polemiek).

6.  Cf. mor. 1,76 Mores hominum quos et ipsa condemnat et quos quotidie tamquam malos filios corri-
gere studet. sed quicumque illorum bona uoluntate deique auxilio corriguntur, quod amiserant pec-
cando, paenitendo recuperant. qui autem uoluntate mala in pristinis uitiis perseuerant … in palea …  
arbitrandi sunt, ueniet etiam qui aream purget, et a frumentis paleam separet ...

7.  Cf. o.a. mor. 1,2 Sanari enim eos (sc. manichaeos) potius, si fieri potest, quam oppugnari volo. Zie 
ook bijvoorbeeld E. Rutzenhöfer, Augustinus. De moribus ecclesiae catholicae – die Lebensführung 
der katholischen Kirche und die Lebensführung der Manichäer, Paderborn-München-Zürich 2004, 
p. 39-40.

8.  Cf. c. Faust. 5,9; 13,16 en 20,23. In c. Faust. 20,23 At enim multi christiani catholici uocantur et sunt 
adulteri, raptores, auari, ebriosi et quicquid aliud sanae doctrinae aduersatur … unde manifestum
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verkondigd, is volgens Augustinus dus een middel waardoor mensen binnen de kerk 
al dan niet ten goede veranderen. Tegelijk communiceert hij in dit geschrift de hoop 
dat mensen buiten de kerk, zoals zijn manichese gesprekspartners, zullen veranderen 
in katholieke christenen.9

Evenals in c. Faust. is de focus in c. Sec. (400-404 AD) niet gericht op het binnen-
kerkelijke onderscheid tussen koren en kaf, maar op het verschil tussen de katholieke 
kerk en het manicheïsme. Secundinus is nog een hoorder (auditor), en behoort dus 
nog niet tot de ingewijde kring van de manichese uitverkorenen (electi). De toon 
in de communicatie tussen Augustinus en Secundinus is vriendelijk, maar des te 
indringender klinken de aansporingen.10 Wanneer het gesprek komt op het kleine 
getal (paucitas) van het koren, dan stelt Augustinus dat dit koren op de dorsvloer 
van de wereldwijde kerk wordt bijeengebracht: ‘Daarbij hoort u zich te voegen als u 
een echte gelovige wilt zijn.’ Vervolgens wordt Secundinus gewaarschuwd voor het 
lot dat hem wacht als hij manicheeër blijft: als kaf zal hij worden weggevoerd door 
de wind, ofwel ten prooi vallen aan de onreine geesten.11 Toch functioneert deze 
waarschuwing niet als een onafwendbaar noodlot. Secundinus wordt aangespoord 
om zich te voegen bij de paucitas van het koren op de dorsvloer van de kerk. In het 
heden, voorafgaand aan de eschatologische scheiding, is het dus nog mogelijk dat 
een manicheeër als Secundinus verandert van kaf in koren.12

est non ideo derogari sanae doctrinae, quae sola catholica est, quia multi eius nomine censeri 
uolunt et per illam sanari nolunt. De uitdrukking gezonde leer (sana doctrina) is afkomstig uit de 
nieuwtestamentische pastorale brieven, en staat in tegenstelling tot allerlei vormen van dwaalleer, 
zie 1 Tim. 1,10; 6,3; 2 Tim. 4,3; Tit. 1,9; 2,1.

 9.  Cf. c. Faust. 33,9 … et manichaei continuo non eritis, ut aliquando et catholici esse possitis amen. 
Overigens schrijft Augustinus in de onmiddellijke context van een passage over koren en kaf (c. 
Faust. 13,16) in debat met Faustus ook over de mogelijkheid dat een heiden wordt bewogen tot het 
geloof: ille gentilis, quem nobis catechizandum Faustus proposuit, si salutem suam peccatis suis 
praeponeret, profecto moueretur ad fidem. 

10.  Cf. o.a. retr. 2,10 Secundinus quidam, non ex eis quos manichei electos sed ex eis quos auditores 
uocant, quem ne facie quidem noueram, scripsit ad me uelut amicus, honorifice obiurgans quod 
oppugnarem litteris illam heresim, et admonens ne facerem atque ad eam sectandam potius exhor-
tans, cum eius defensione et fidei reprehensione catholicae. huic respondi.

11.  Cf. c. Sec. 26 Quae quidem paucitas in multo maiore numero palearum latet; sed in ipsa area 
catholicae ecclesiae est nunc congreganda et trituranda, in fine autem uentilanda atque purganda. 
ad quam te oportet conferas, si fideliter fidelis esse desideras, ne fidendo falsis, sicut scriptum est. 
uentos pascas, id est, inmundis spiritibus esca fias. Zie inzake deze beeldspraak ook hoofdstuk 5.

12.  In c. Sec. 26 o.a. Fuge ista … ; non sicut stercora, sed sicut uenena debes abicere et ad ecclesiam 
catholicam fidemque … finita contentione transire. In dit afsluitende hoofdstuk betoogt Augus-
tinus expliciet dat er voor Secundinus nog positieve verandering mogelijk is, ook dat het anders 
geen zin zou hebben om met hem in gesprek te gaan. Daarbij spoort hij hem met de volgende 
woorden aan tot bekering: si autem hanc admonitionem prudenter accipis conuersus ad incom-
mutabilem deum, mutatione laudabili fies in eis, de quibus dicit apostolus: fuistis aliquando tene-
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6.2.2 Deelconclusies
Wanneer Augustinus in de manichese polemiek de manicheeërs kwalificeert als 
kaf, bedoelt hij geen onveranderlijke stand van zaken. Hij gaat met hen in gesprek 
met de intentie dat zij zullen veranderen van kaf in koren, wat volgens hem im-
pliceert dat zij zullen overgaan naar de dorsvloer van de katholieke kerk. Daarbij 
is hijzelf als ex-manicheeër een voorbeeld van de beoogde verandering. De hoop 
op deze verandering is voor de kerkvader een belangrijke motivering om het de-
bat met de manicheeërs aan te gaan. Wat betreft het kaf binnen de kerk commu-
niceert de kerkvader eveneens hoop op verandering ten goede, door middel van 
de kerkelijke tucht en verdere vormen van vermaning, evenals de verkondiging 
van de gezonde leer (sana doctrina) in prediking en pastoraat. De intentie daar-
bij is dat de betreffende gemeenteleden in het laatste oordeel niet als kaf zul-
len worden afgescheiden, maar zullen veranderen ten goede, ofwel van kaf in  
koren.

6.3 De voorlopigheid van het ‘reeds’ in de context van de  
donatistische polemiek

6.3.1 Niet-homiletische werken
In weerwoord tegen het donatistische ecclesiologische heiligheidsprincipe betoogt 
Augustinus in ep. 23 (392 AD) dat de dorsvloer van Christus in de huidige bedeling 
niet zonder kaf zal zijn. Deze realiteit presenteert hij niet als een onafwendbaar nood-
lot, maar als een aansporing om zich voor te bereiden op de toekomstige zuivering 
van de dorsvloer: ‘Laten wij bidden en werken wat wij kunnen om koren te zijn.’13 
Deze vermaning tot bidden en werken impliceert dat koren en kaf geen onveran-
derlijke categorieën zijn, en dat verandering van kaf in koren mogelijk is. Wanneer 
de kerkvader de donatisten in ps. c. Don. (393 AD) vereenzelvigt met kaf, dan stelt 
hij dat het hun eigen keuze is kaf te zijn. Zij hebben zichzelf namelijk vrijwillig 
afgescheiden van de de dorsvloer van de ecclesia catholica.14 Indringend spoort hij 
hen aan om terug te keren uit hun afscheiding. Hun terugkeer zou voor hem een 
gebedsverhoring zijn.15 De hoop op verandering ten goede betrekt Augustinus in dit 
anti-donatistische hekeldicht niet alleen op het kaf van de donatisten, maar ook op 
het kaf van de slechte christenen (mali) binnen de kerk: ‘Ik verdraag hen totdat zij 
worden genezen of worden afgescheiden in het einde.’ De tolerantia ten opzichte 

brae, nunc autem lux in domino [Eph 5,8].
13.  Cf. ep. 23,6 Area dominica nondum uentilata est; sine paleis esse non potest. nos oremus atque 

agamus, quantum possumus, ut frumentum simus.
14.  Cf. ps. c. Don. 146 Habet paleas area nostra: uos hoc solum uultis esse.
15.  Cf. ps. c. Don. 281 Si filii estis, quid doletis, quia auditiae sunt praeces meae?
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van het kaf betekent dus meer dan alleen uitstel van veroordeling. Hier klinkt de 
hoop dat kaf zal veranderen in koren.16

Ep. 43 (396 AD) is gericht aan enkele donatisten, en staat geheel in het kader van 
de paraenese waarmee Augustinus zich inspant om hen te bewegen tot bekering, in 
casu terugkeer naar de dorsvloer van de kerk.17 Een andere brief (ep. 53, 400 AD) 
is gericht aan Generosus, een consul in Numidië die is geconfronteerd met actieve 
bekeringspogingen door een donatistische presbyter. Deze donatist wordt als scheur-
maker geschaard onder het weggewaaide kaf. Toch wordt de hoop uitgesproken hij 
zal terugkeren van zijn dwaling en zich voegen bij de katholieke kerk.18

In c. ep. Parm. (400-404 AD) functioneert de area in een argumentatie tegen het 
donatistische afscheidingsdenken. In dit verband is de paraenese vooral gericht op 
wijze waarop het koren zich dient te verhouden ten opzichte van het kaf (tolerare in 
plaats van separare), en niet zozeer op de bekering van het kaf.19 Evenmin als eerder 
functioneren de metaforen van koren en kaf als onveranderlijke entiteiten. Augustinus 
kan het koren wel definiëren als degenen die behoren tot het eeuwige leven en het 
kaf als degenen die behoren tot het eeuwige vuur, maar daarmee doet hij niets af 
van het voorlopige karakter van het onderscheid.20 Wanneer hij bijvoorbeeld ingaat 
op de slechtheid (peruersitas) van het kaf, dan schrijft hij niet dat deze slechtheid 
onverbeterlijk is, maar dat zij bekering nodig heeft (corrigenda est).21 Dezelfde in-
tentie wordt verwoord met betrekking tot de kerkelijke tucht. De intentie is niet dat 

16.  Cf. ps. c. Don. 288-89 Expello malos quos possum, quos non possum cogor ferre. fero illos donec 
sanentur aut separentur in fine.

17.  Augustinus citeert in het begin van de brief o.a. de volgende woorden van Paulus, cf. ep. 43,1 
Monet etiam alio loco in modestia corripiendos diuersa sentientes: ne forte, inquit, det illis deus 
paenitentiam ad cognoscendam ueritatem et resipiscant de diaboli laqueis captiuati ab ipso in 
ipsius uoluntatem [2 Tm 2,25sq.]. Veelzeggend is het slot van de brief waar Augustinus de ge-
adresseerden schrijft dat niets hen kan dwingen om in zo’n dodelijke en goddeloze afscheiding (in 
tam pestifera et sacrilega praecisione) te blijven, en dat zijn woorden voor hen tot bekering zullen 
zijn als ze willen luisteren, maar dat dezelfde woorden tegen hen zullen getuigen als ze dat niet 
willen, cf. ep. 43,27 erit autem uobis hic sermo, quem de munere dei nouit ipse quanta et pacis et 
uestra dilectione deprompsimus, correctio, si uelitis, testis uero, etsi nolitis. Het middel voor deze 
corripio en/of correctio is hier dus het woord (sermo) dat Augustinus tot hen richt.

18.  In ep. 53,3 worden de donatisten vereenzelvigd met kaf dat is weggeblazen van de dorsvloer: (ut) 
numquam tempestate sacrilegi schismatis dissipetur, sicut isti (sc. donatistae) dissipati sunt … In 
ep. 53,7 schrijft Augustinus onder verwijzing naar 2 Tim. 2,24-26 met betrekking tot de betreffen-
de donatistische presbyter: si ergo aliquid aspere diximus, non ad amaritudinem dissensionis sed 
ad correptionem dilectionis ualere cognoscat. Ook hier is het gecommuniceerde woord het middel 
voor de beoogde correptio.

19.  Zie ook hoofdstuk 4 en 5 inzake het tolerare van het kaf als kenmerk van het koren.
20.  Cf. bijvoorbeeld c. ep. Parm. 3,17 waar het koren wordt aangeduid als qui ad uitam aeternam 

pertinent en het kaf als qui ad ignem aeternum pertinent.
21.  Cf. c. ep. Parm. 2,35. Augustinus betoogt hier dat eventuele dwalingen in het leven van gedoopte 
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het kaf van tuchtwaardige gemeenteleden wordt afgescheiden, maar dat zij berouw 
tonen en zich bekeren.22 Illustratief is ook een passage waarin Augustinus betoogt 
dat het niet de bedoeling is dat een christen zich terugtrekt uit de wereld. Volgens 
hem is het juist de roeping van een christen om in contact te staan met mensen buiten 
de kerk, niet om zich aan te passen aan de wereld, maar om zondaren (peccatores) 
voor Christus te winnen, tot hun heil.23 Deze missionaire instelling is onlosmakelijk 
verbonden met de voorlopigheid van het ‘reeds’ van de toekomstige scheiding.24

Wanneer Augustinus in bapt. (400-405 AD) de permixtio ter sprake brengt, schrijft 
hij: ‘Wat vlees is, dat is vlees, en wat kaf is, dat is kaf.’ Bedoeld is dat het in een 
bepaald opzicht niet zoveel uitmaakt of iemand kaf is binnen of buiten de kerk. In 
beide gevallen blijft men immers buiten het heil.25 Ondertussen lijkt het alsof er in 
deze woorden een deterministische ondertoon te horen is, alsof mensen die onder 
het kaf gerekend worden, gedoemd zouden zijn kaf te blijven. In het onmiddellijke 
vervolg laat Augustinus merken dat hij zich daarvan bewust is, gezien het feit dat 
hij een dergelijke interpretatie meteen de pas afsnijdt. Stellig schrijft hij dat men 
over niemand mag wanhopen, noch over kaf binnen, noch over kaf buiten de kerk.26 

mensen de heiligheid van het sacrament niet aantasten. De middelen die hier worden genoemd 
voor de correctio van deze dwalingen zijn het Woord van God (prediking en pastoraat) en kerke-
lijke vermaning/tucht.

22.  In het derde boek van c. ep. Parm. gaat Augustinus uitvoerig in op de kerkelijke tucht, waarbij hij 
zich concentreert op de betekenis van 1 Kor. 5 om aan te tonen dat Parmenianus zich ten onrechte 
hierop beroept inzake zijn afscheidingsprincipe. Zie met betrekking tot de intentie van de tucht 
o.a. c. ep. Parm. 3,13 … dicens (sc. apostolus): ut non inimicum eum existimetis, sed corripite ut 
fratrem [2 Th 3,15]. non enim ad eradicandum fit, sed ad corrigendum. quodsi se non agnouerit 
neque paenitendo correxerit, ipse foras exiet et per propriam uoluntatem ab ecclesiae communione 
dirimetur. Zie ook bijvoorbeeld c. ep. Parm. 3,15 misericorditer igitur corripiat homo quod potest, 
quod autem non potest patienter ferat et cum dilectione gemat aut lugeat, donec aut ille desuper 
emendet et corrigat aut usque ad messem differat eradicare zizania et paleam uentilare.

23.  Cf. c. ep. Parm. 3,6 waar Augustinus naar aanleiding van 1 Kor. 5,9-11 o.a. schrijft: opus enim 
uestrum in hoc mundo illud est, ut peccatores Christo ad salutem lucremini; quod fieri non poterit, 
si eorum conloquia conuictumque fugiatis.

24.  Zie inzake de missionaire instelling van Augustinus ook onder (context eigen kerk).
25.  Cf. bapt. 1,26 Itaque siue intus uersari uideantur siue aperte foris sint, quod caro est caro est; 

siue in area in sua sterilitate perseueret siue occasione temptationis tamquam uento extra tollatur, 
quod palea est palea est, et semper ab illius ecclesiae quae sine macula et ruga est unitate diuisus 
est etiam qui congregationi sanctorum in carnali obduratione miscetur. Zie ook hoofdstuk 5 wat 
betreft het ecclesiologische principe extra ecclesiam nulla salus.

26.  Cf. bapt. 1,26 De nullo tamen desperandum est siue qui intus (sc. in ecclesia) talis apparet siue qui 
foras (sc. extra ecclesiam) manifestius aduersatur. Zie ook bapt. 4,21 de conuersione autem nullius 
desperandum est siue foris siue intus constituti, quamdiu patientia dei ad paenitentiam eum addu-
cit et uisitat in uirga facinora eorum et in flagellis peccata eorum. hoc modo enim misericordiam 
suam non dispergit ab eis, si et ipsi aliquando misereantur animae suae placentes deo.
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Expliciet spreekt hij de hoop uit dat onkruid of kaf zal veranderen in koren.27 Ge-
durende de permixtio is het onderscheid tussen koren en kaf dus nog niet definitief, 
maar afhankelijk van het wel of niet volharden in het goede of kwade.28 Daarom 
waarschuwt Augustinus voor het toekomstige lot van het kaf, gecombineerd met de 
paraenese, ofwel de aansporing om zich te reinigen en te bekeren van de zonde.29

Evenals in de eerdere geschriften tegen de donatisten richt Augustinus zich in c. 
litt. Pet. (400-404 AD) op de weerlegging van de donatistische ecclesiologie, niet 
op een eventuele verandering van koren of kaf.30 Toch wordt de mogelijkheid van 
verandering wel expliciet genoemd. De kerkvader waarschuwt bijvoorbeeld voor de 
mogelijkheid dat gemeenteleden veranderen in kaf (palea fiunt).31 Anderzijds vertolkt 
hij de hoop op verandering ten goede, onder andere in het kader van de medische 
functie van de kerkelijke tucht.32 Deze hoop op een positieve verandering wordt ook 
betrokken op de donatisten die worden gekwalificeerd als zuiver kaf (sola palea).33 
Hun terugkeer betekent dat zij (kunnen) veranderen van kaf in koren. Toch is er één 
passage in c. litt. Pet. waar mogelijk sprake is van een deterministisch gebruik van 
de beeldspraak. Augustinus vergelijkt zijn inspanningen om de donatisten terug te 
brengen in de kerk met het werk van een arbeider die de weggeraakte korenkorrels 
vermengd met kaf en aarde terugveegt naar de dorsvloer.34 Hier is dus geen sprake 

27.  Cf. o.a. bapt. 4,14 Dixerit aliquis interiora zizania facilius in frumentum conuerti. concedo ita 
esse … Ook verderop in 4,14 laat Augustinus merken dat de huidige stand van zaken zijns inziens 
alles behalve definitief is, en dat hij hoopt op de bekering van het zizania zowel buiten als binnen 
de kerk.

28.  Cf. bapt. 4,21 Sicut enim bonus qui perseuerauerit usque in finem, hic saluus erit, sic et malus siue 
foris siue intus qui perseuerauerit usque in finem saluus non erit.

29.  Cf. bapt. 4,21 Quomodo autem se ab eiusmodi quisque mundare debeat, paulo superius ostendit 
dicens: recedat ab iniquitate omnis qui nominat nomen domini [2 Tm 2,19], ne audiat in fine cum 
palea, siue quae ante de area uolauit siue quae in ultimo separanda est: recedite a me qui operamini 
iniquitatem.

30.  Zie wat betreft de permixtio van koren en kaf in de kerk met name c. litt. Pet. 1,22; 2,41; 2,46; 
2,61; 2,108; 2,110; 2,134; 2,174; 3,3-4; 3,43; 3,62.

31.  Cf. c. litt. Pet. 2,245 Illi enim palea fiunt, dum paleae sequuntur sterilitatem. Deze woorden zijn 
bedoeld als waarschuwing om anderen niet na te volgen in hun zonden. Omdat Augustinus hier 
spreekt over kaf worden, bedoelt hij vermoedelijk mensen die eerst wel koren lijken, maar later 
een heel andere indruk geven. Het gaat hier over iets wat in de kerkelijke praktijk gebeurt, zonder 
dat hierin een absolute uitspraak over de afval der heiligen gelezen hoeft te worden. Zie ook onder 
(context eigen kerk, inzake s. 223,2).

32.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 3,5 Neque hoc ideo dixerim, ut neglegatur ecclesiastica disciplina, ut permitta-
tur quisque facere quod uelit sine ulla correptione et quadam medicinali uindicta et terribili lenitate 
et caritatis seueritate. De tucht is volgens hem niet bedoeld als ferrum inimici uulnerantis, maar 
als ferrum medici secantis.

33.  Cf. c. litt. Pet. 2,108; zie verder hoofdstuk 5.
34.  Cf. c. litt. Pet. 3,12 Quid ergo mirum si, cum grana de area dominica excussa simul cum terra 
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van een verandering van kaf in koren, maar over het terugbrengen van hen die al 
koren waren of uiteindelijk koren blijken te zijn. Deze beeldtaal zou op zich passen 
binnen een deterministisch denkpatroon. Toch maken de andere passages waarin de 
dorsvloer functioneert duidelijk dat hier geen sprake is van een principiële overgang 
naar een deterministisch kader, maar van een variatie in het gebruik van de meta-
foor. Deze variatie lijkt enige nuancering aan te brengen in het negatieve oordeel 
dat Augustinus in zijn polemiek ventileert over de donatisten. Ondertussen blijft hij 
erbij dat terugkeer naar de katholieke kerk heilsnoodzakelijk is voor hen, ongeacht 
of hij hen aanduidt als kaf of als weggeraakt koren.35 De hoop op terugkeer is een 
belangrijke motivatie voor de kerkvader om met de donatisten in debat te gaan, zoals 
in c. litt. Pet.36 Tegelijk communiceert hij dat de beoogde terugkeer niet voldoende 
is om als koren gekwalificeerd te worden. Nadrukkelijk spreekt hij immers over de 
terugkerende donatisten als teruggeveegde korenkorrels vermengd met aarde of kaf. 
Om werkelijk koren te zijn, is er meer nodig dan het behoren bij de katholieke kerk. 
Ten diepste gaat het de kerkvader om een verandering van hart en leven.37

In cath. fr. (401-402 AD) merkt Augustinus op dat allen die in de eeuwigheid 
goed zullen zijn, in Gods voorkennis (praescientia Dei) al behoren tot het koren. 
Uitdrukkelijk schrijft hij dat dit ook geldt van hen die in de tegenwoordige tijd nog 
slecht zijn (kaf).38 Al spreekt hij hier niet letterlijk over een verandering van kaf 

et palea introrsum traho, iniuriam resilientis pulueris suffero uel, cum domini mei oues perditas 
diligenter inquiro, spinosarum linguarum uepribus laceror?

35.  Cf. c. litt. Pet. 3,12; zie hierover hoofdstuk 5, met name de bespreking van c. litt. Pet., ep. 105 en 
c. Gaud.

36.  Cf. o.a. c. litt. Pet. 1,1; 1,31; 3,72. In de polemiek maakt Augustinus allereerst gebruik van woor-
den om de donatisten te bewegen tot terugkeer. Al betoogt hij in c. litt Pet. dat het gebruik van 
dwang (persecutio) door de overheid legitiem kan zijn, hij verwacht het in de donatistische strijd 
vooral van de liefde, de overtuigingskracht van de waarheid, en het gebed om verandering ten 
goede, zie c. litt. Pet. 1,25 en 1,31. In c. litt. Pet. 1,31 bijvoorbeeld: haec, fratres, cum impigra 
mansuetudine agenda et praedicanda retinete: diligite homines, interficite errores, sine superbia 
de ueritate praesumite, sine saeuitia pro ueritate certate, orate pro eis quos redarguitis atque con-
uincitis. Zie inzake het gebruik van dwang ook hoofdstuk 4. Overigens vallen de resultaten in 
de donatistische strijd aanvankelijk tegen, zie o.a. c. litt. Pet. 1,1 waar Augustinus klaagt dat de 
donatisten zijn liefde met haat beantwoorden en zijn brieven verwerpen.

37.  Zie hierover ook hoofdstuk 5.
38.  Cf. cath. fr. 52 Quicumque enim boni in aeternum futuri sunt, etsi ante tempus mali sunt, non 

zizania, sed triticum sunt in praescientia dei. Augustinus spreekt hier wel over triticum, maar strikt 
genomen gebruikt hij hier de metafoor van de ager, zij het als equivalent van de area inzake de 
permixtio. Wat betreft de praescientia Dei erkent Augustinus later in bijvoorbeeld retr. 1,23,2-4 
dat hij in zijn vroege jaren (zoals ten tijde van exp. prop. Rom, 394 AD) de praescientia heeft opge-
vat alsof God hen verkiest van wie Hij van tevoren weet dat zij zullen geloven in Hem, maar dat hij 
naderhand tot het inzicht is gekomen dat ook het geloof een geschenk van God is. Al laat hij over-
eind dat het geloven en het willen activiteiten van de mens zijn, met nadruk stelt hij dat God door 
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in koren, hij benoemt wel de mogelijkheid dat mali zullen veranderen in boni. Bo-
vendien staan deze woorden in een context waarin het accent ligt op de paraenese, 
namelijk de aansporing richting de donatisten om terug te keren naar de katholieke 
kerk. Volgens de kerkvader mogen mensen die verloren zijn (perditi) niet worden 
afgeschreven. Het is immers de opdracht van Christus om hen te zoeken met het oog 
op hun behoud. Kortom, de verwijzing naar Gods alwetende voorkennis functioneert 
hier eerder als stimulans dan als verhindering voor de hoop op verandering ten 
goede.39 Wanneer de kerkvader Cresconius van repliek dient (Cresc., 405-406 AD), 
spreekt hij opnieuw onbevangen over de verandering van kaf in koren en omgekeerd. 
Wanneer mensen de dorsvloer van de kerk ontvluchten, veranderen zij volgens hem 
in kaf (palea fieret).40 Verder stelt hij in het kader van de permixtio dat het binnen 
de dorsvloer van de kerk mogelijk is om ten goede te veranderen, dus dat kaf veran-
dert in koren. Daarom ziet hij het als zijn persoonlijke roeping om zoveel mogelijk 

zijn Heilige Geest de bewerker is van het geloven en het willen, en dat het daarom gaat om genade 
zonder verdiensten, cf. retr. 1,23,2-4 (in retr. 1,23,2 o.a. quae utique non est gratia, si eam merita 
ulla praecedunt). Het eerste geschrift waarin Augustinus benadrukt dat de genade voorafgaat aan 
het geloof en de goede werken, is Simpl. (396 AD). Hierin spreekt hij wel over Gods voorkennis, 
maar niet alsof God mensen zou verkiezen op grond van vooruitgezien geloof en/of goede werken. 
Naar aanleiding van Ef. 1,4 (elegit nos deus ante mundi constitutionem) schrijft hij bijvoorbeeld 
dat hier wel sprake is van praescientia, alleen dat het hier niet gaat om voorkennis van verdiensten 
maar van gaven van God. Daarbij citeert hij uit Ef. 2,8-9: gratia enim dei salui facti sumus; et hoc 
non ex nobis, sed dei donum est; non ex operibus, ne forte quis extollatur, zie Simpl. 1,2,6. In dit 
verband verbindt hij Rom. 9,16 (igitur non uolentis neque currentis sed miserentis est dei) met Fil. 
2,12-13 (cum timore et tremore uestram ipsorum salutem operamini. deus enim est qui operatur 
in uobis et uelle et operari pro bona uoluntate) om te betogen dat ‘het goede willen’ geen mense-
lijke verdienste is, maar door God wordt bewerkt, cf. Simpl. 1,2,12 ubi satis ostendit etiam ipsam 
bonam uoluntatem in nobis operante deo fieri. Omdat cath. fr. meerdere jaren na Simpl. verschijnt, 
ligt het voor de hand om de praescientia Dei hier uit te leggen conform Simpl.

39.  Cf. cath. fr. 52 Sic autem nos accusatis, quare uos quaeramus si mali estis, quasi non in eo perie-
ritis quo mali estis et ideo sitis quaerendi quia peristis, ut perditi quaeremini. quaesiti inueniamini, 
inuenti reuocemini sicut illa ouis a pastore, sicut illa dragma a muliere, sicut ille filius qui mor-
tuus erat et reuixit, perierat et inuentus est. ille uos enim quaerit, qui in sanctis habitat et imperat 
ut quaeramini. Concreet verwijst Augustinus naar de drie gelijkenissen in Luk. 15: het verloren 
schaap dat wordt gevonden, het verloren muntstuk dat wordt gevonden, en de verloren zoon die 
wordt gevonden.

40.  Cf. Cresc. 2,27 … propter quam (sc. paleam) non fuerat area dominica deserenda, ne, quisquis 
ante tempus uentilationis ab area paleam refugeret, a frumento separatus palea fieret. Het gaat 
hier over mensen die als kaf worden gekwalificeerd vanwege hun afscheiding. Omdat het hier 
gaat over kaf worden bedoelt Augustinus waarschijnlijk mensen die in de katholieke kerk bekend 
stonden als koren. Vermoedelijk gaat het over mensen die zich aangetrokken voelen tot de hei-
ligheidspretenties van de donatistische kerk, en daarom de katholieke kerk verlaten. Overigens 
citeert Augustinus ook de volgende paraenese van Cyprianus (Cypr. ep. 54,3): nobis tantummodo 
laborandum est ut frumentum esse possimus … , cf. Cresc. 2,43.
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mensen tot deze positieve verandering te bewegen door middel van het Woord en 
de tucht van Christus.41 Veelzeggend zijn de vele indringende aansporingen richting 
zijn gesprekspartner cum suis om terug te keren naar de moederkerk.42

Het koren wordt in ep. 93 (407-408 AD) vereenzelvigd met de uitverkorenen van 
God (electi Dei). De uitverkiezing functioneert in dit verband als garantie voor het 
toekomstige heil van de ware gelovigen, ondanks de huidige permixtio met het vele 
kaf.43 De verwijzing naar de predestinatie sluit in deze brief een veranderingsproces 
niet uit maar in. In het onmiddellijke vervolg schrijft hij immers dat de kerk in de 
tijd voorafgaand aan de definitieve scheiding zoveel mogelijk mensen in haar mid-
den tot bekering brengt.44 Veelzeggend is ook de indringende paraenese richting de 
geadresseerde, Vincentius, bisschop van de rogatisten in Cartenna, om samen met 
de zijnen terug te keren naar de kerk.45

41.  Cf. Cresc. 3,39 Ecclesiam teneo plenam tritico et palea. non dico si alios, qui suam sarcinam 
portant, sed si me ipsum in ea mihi ostenderes traditorem, ubi mihi licet in melius commutari, non 
mihi opus est inde separari. si quos tales in sacramentorum eius communione cognouero, uerbo et 
disciplina domini emendo quos possum, tolero quos emendare non possum. fugio paleam, ne hoc 
sim, non aream, ne nihil sim. Evenals eerder worden ook hier het Woord van Christus (in predi-
king en pastoraat) en de kerkelijke tucht benoemd als middelen voor de verandering ten goede wat 
betreft het kaf in de kerk (in melius commutare en/of emendare).

42.  Cf. o.a. Cresc. 2,10-11; 2,20; 2,26; 2,45; 2,48; 3,69; 4,10; 4,70; 4,75 en 4,82-83. Het middel waar-
van Augustinus zich in Cresc. bedient om de donatisten te bewegen tot de gewenste verandering 
is het woord waarmee hij hen aanspoort. Aanvankelijk laat hij nog merken dat hij zich enigszins 
ongemakkelijk voelt wat betreft het gebruik van dwangmiddelen door de overheid, cf. Cresc. 3,45. 
Toch verdedigt hij in Cresc. het nut en de noodzakelijkheid van de anti-donatistische wetgeving, 
cf. Cresc. 3,54-69. In Cresc. 3,69 herinnert hij de donatisten eraan dat zijzelf gebruik hebben 
gemaakt van het middel van de persecutio inzake de causa Maximiani, en noemt hij de overheids-
dwang een medicina voor hun eigen correctio, in casu hun terugkeer naar de moederkerk: nolite 
nolite esse ingrati tali medicinae quam estis imitati; et uos Felicianum et Praetextatum persecu-
tionibus correxistis. atque utinam totum corrigeretis et sicut illi ad uos, ita illi et uos ad matrem 
catholicam rediretis. Zie hierover ook hoofdstuk 4.

43.  Cf. ep. 93,33 … congregantur in communionem sacramentorum eius (sc. Christi) etiam maligni et 
perseueranter omnino peruersi sed tamen tamquam palea de area dominica non nisi ultima uenti-
latione separandi. non extingunt isti frumenta dominica in eorum quidem comparatione pauca sed 
multa per se ipsa; non extingunt electos dei congregandos in fine saeculi … Augustinus verwijst 
hier naar Matth. 24,31. 

44.  Cf. ep. 93,34 Corporalem autem separationem in litore maris, hoc est in fine saeculi expectat 
corrigens quos potest, tolerans, quos corrigere non potest. Al worden de middelen voor deze cor-
rectio niet expliciet benoemd, in de context van de ambtelijke praktijk van Augustinus worden als 
vanzelfsprekend bedoeld het woord (in prediking en pastoraat) en de kerkelijke tucht.

45.  Zie o.a. ep. 93,1-3 en 93,51-53. In ep. 93,46 verantwoordt Augustinus zich naar aanleiding van de 
vraag waarom hij contact zoekt met mensen die hij als haeretici typeert (in casu de schismatici, 
zoals de donatisten en de rogatisten). Zijn antwoord luidt: ‘Wij zoeken u omdat u verloren bent, 
opdat wij ons over u kunnen verheugen wanneer u gevonden bent’ (quaerimus uos, quia peristis, 
ut de inuentis gaudeamus, de quibus perditis dolebamus). Overigens betreft het echte verschil 
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In ep. 105 (409 AD) spreekt Augustinus evenals in c. litt. Pet. over korenkorrels 
die buiten de dorsvloer verzeild raken. Bij de bespreking van c. litt. Pet. is al ge-
concludeerd dat hier geen sprake is van een overgang naar determinisme, maar van 
een variatie in het gebruik van de metafoor van de area. Deze conclusie wordt be-
vestigd door ep. 105. In deze brief verschijnt namelijk een extra toevoeging, in casu 
de waarschuwing dat dergelijke weggeraakte korenkorrels opgepikt kunnen worden 
door de vogels.46 Geredeneerd vanuit een deterministisch denkkader waarin koren 
en kaf onveranderlijke grootheden zijn, zou dit betekenen dat het koren van de ware 
gelovigen verloren zou kunnen gaan, maar dat wordt hier niet bedoeld. Wat feitelijk 
wordt gecommuniceerd, is de boodschap dat korenkorrels die buiten de dorsvloer 
verzeild raken, letterlijk ‘vogelvrij’ zijn. Het gaat hier om een indringende waar-
schuwing dat er geen heil is buiten de dorsvloer van de kerk, zelfs niet voor mensen 
die voor koren doorgaan.47 Ondertussen bevestigt deze passage dat de kerkvader de 
metaforen van koren en kaf behoorlijk vrij kan hanteren. Het kader waarin hij dat 
 
 

met afgescheidenen zoals Vincentius (aangesproken als dilectissimus frater) hun afscheiding, on-
danks verbondenheid in baptismo, in symbolo, en in ceteris dominicis sacramentis. Al beperkt 
Augustinus zichzelf in ep. 93 tot de paraenese als middel om zijn gesprekspartners te bewegen tot 
verandering, in deze brief spreekt hij voluit positief over de effectiviteit van de anti-donatistische 
wetgeving van de overheid waarover de afgescheidenen zich beklagen, zie ep. 93,1-20 en 93,50. 
In ep. 93,17 erkent hij dat hij vroeger van mening was dat niemand gedwongen mocht worden over 
te gaan naar de unitas Christi, en dat alleen woorden en argumenten geoorloofde middelen zijn om 
iemand tot andere gedachten te brengen, maar dat hij daar nu anders over denkt. Zie hierover ook 
hoofdstuk 4 (de area in de verdediging tegen de beschuldiging van persecutio).

46.  Cf. ep. 105,16 Sic enim eos in isto mundo, in quo ecclesia catholica per omnes gentes diffunditur, 
quem agrum suum dominus dicit, tamquam zizania inter triticum uel in hac unitatis area tamquam 
paleam frumento permixtam uel intra retia uerbi et sacramenti tamquam malos pisces cum bonis 
inclusos usque ad tempus messis aut uentilationis aut litoris toleramus, ne propter illo eradicemus 
et triticum aut grana nuda ante tempus de area separata non in horreum mittenda purgemus, sed 
uolatilibus colligenda proiciamus aut disruptis per schismata retibus, dum quasi malos pisces cau-
emus, in mare perniciosae libertatis exeamus.

47.  De woorden functioneren in ep. 105,16 in een context waarin Augustinus betoogt dat tolerare het 
Gebot der Stunde is gedurende de permixtio. Hij doet dat door middel van de metaforen van de 
ager, de area en de retia. Door middel van de ager betoogt hij dat verdragen nodig is om te voor-
komen dat omwille van het onkruid ook de tarwe wordt uitgetrokken. In aanvulling hierop betoogt 
hij door middel van de area dat verdragen nodig is om te voorkomen dat zuiveringsdrang ertoe 
leidt dat korenkorrels van de dorsvloer als voer voor de vogels worden geworpen. Door middel 
van de retia betoogt hij dat verdragen nodig is om te voorkomen dat het scheuren van de netten 
ertoe leidt dat er niets overblijft van de vis. Overigens is het beeld van koren dat wordt opgepikt 
door de vogels afkomstig uit de gelijkenis van de zaaier (Matth. 13,1-9). Dit beeld wordt hier 
vervlochten met de metafoor van de dorsvloer. Zie ook hoofdstuk 5 (de area als metafoor voor het 
onderscheid binnen en buiten de kerk in de context van de donatistische polemiek).
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doet, is voluit paraenetisch, gemotiveerd door de overtuiging dat God niet wil dat 
‘buitenstaanders’ verloren gaan buiten de dorsvloer van de kerk.48

In ep. 108 (410 AD) is de context opnieuw voluit paraenetisch, vooral richting 
de jonge Macrobius die sinds kort de donatistische kerk van Hippo Regius dient.49 
In un. bapt. (410-411 AD) lijken koren en kaf op het eerste gezicht onveranderlijke 
entiteiten te zijn. In het kader van de tweeërlei uitwerking van het dorsen (tritura) 
schrijft Augustinus: het graan wordt gezuiverd en het kaf vermorzeld.50 Toch gaat het 
hem in deze tekst niet om een onomkeerbare stand van zaken. In werkelijkheid doet 
hij een appel op de eigen verantwoordelijkheid van de mens. In weerwoord tegen de 
donatistische beschuldigingen inzake de historische kwestie van traditio benadrukt 
Augustinus dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen, en niet voor andermans 
daden. Volgens hem zal de eventuele onschuld van vroegere traditores anderen niet 
kronen, en zal hun eventuele schuld anderen niet veroordelen. Om duidelijk te maken 
dat ieder de gevolgen van zijn eigen daden zal dragen, schrijft hij dat het koren op de 
dorsvloer wordt gezuiverd, maar het kaf vermorzeld.51 Deze woorden functioneren in 

48.  Zie bijvoorbeeld ep. 105,13; zie ook het slot van de brief, ep. 105,17. In ep. 105,13 o.a. Hoc uobis 
per nos deus ipse facit siue obsecrando siue minando siue corripiendo siue damnis siue laboribus 
siue per suas occultas admonitiones uel uisitationes siue per potestatum temporalium leges. in-
tellegite, quid uobiscum agatur; perire uos non uult deus in sacrilega discordia alienatos a matre 
uestra catholica. Augustinus benoemt hier de volgende middelen om de donatisten te bewegen tot 
verandering ten goede, in casu terugkeer naar de moederkerk: smeken (obsecrare), dreigen (mina-
re), bestraffen (corripere); verder worden genoemd een boete (damnum), ander leed (labor), een 
waarschuwing (admonitio) of een bestraffing (uisitatio), evenals de wetten van de tijdelijke macht-
hebbers, dus behalve paraenese ook overheidsdwang. Opmerkelijk is dat God wordt benoemd als 
degene die deze middelen gebruikt, overigens met inschakeling van mensen.

49.  Cf. o.a. ep. 108,17 Cur non ergo in unitate areae dominicae simul frumentum esse laboremus, 
simul paleam toleramus? cur non, obsecro te, quae causa, cui bono, ob quam utilitatem? Zie ook 
ep. 108,20 agnoscamus ergo, frater, pacem Christi pariterque teneamus et, quantum deus donat, 
simul boni esse studeamus et simul malos salua unitate quanta possumus disciplina emendemus et 
propter ipsam unitatem quanta possumus patientia toleremus … Hier noemt Augustinus de medi-
sche functie van de tucht (disciplina) die de intentie heeft een verandering ten goede te bewerken 
(emendo) bij het kaf in de kerk. Overigens spreekt Augustinus Macrobius aan als geliefde heer en 
broeder (domino dilecto fratri).

50.  De tweeërlei uitwerking van de tritura wordt benoemd in un. bapt. 30: si boni fuerunt, in areae 
catholicae tritura tamquam grana mundati sunt, si mali fuerunt, in areae catholicae tritura tamquam 
stipulae comminuti sunt. intra istam aream et boni et mali esse possunt, extra eam boni esse non 
possunt.

51.  Zie met betrekking tot de kwestie van de traditio: un. bapt. 27-30. In un. bapt. 30 worden de na-
men van de bekendste vermeende traditores herhaald: prorsus, qualescumque fuerint Marcellinus 
Marcellus Siluester Miltiades Mensurius Caecilianus atque alii, quibus obiciunt pro sua dissensi-
one quod uolunt, nihil praeiudicant ecclesiae catholicae toto terrarum orbe diffusae; nullo modo 
eorum innocentia coronamur, nullo modo eorum iniquitate damnamur. Meteen aansluitend volgen 
de boven geciteerde woorden over de area.
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een groter geheel waarin de kerkvader herhaaldelijk zijn hoop uitspreekt op veran-
dering ten goede. Concreet benoemt hij de hoop dat Joden, ketters, scheurmakers en 
heidenen (katholiek) christen zullen worden (fieri), dus ook de hoop dat de donatisten 
die gekwalificeerd worden als zuiver kaf zullen veranderen in koren.52

Wat betreft de voorlopigheid van het ‘reeds’ leveren de verslagen van de colla-
tio Carthaginiensis weinig nieuws op (breuic., eind 411 en c. Don., 411-412 AD). 
Vermeldenswaard zijn wel ep. 142 (na 411 AD) en ep. 208 (na 411 AD). Ep. 142 is 
gericht aan enkele ex-donatistische ambtsdragers. Ep. 208 is geadresseerd aan Fe-
licia, een heilige maagd (sancta uirgo) die is overgekomen vanuit de donatistische 
kerk. Beide brieven geven voorbeelden van de beoogde verandering, namelijk de 
terugkeer van donatisten naar de wereldwijde kerk. Daarbij maakt ep. 208 op twee 
manieren duidelijk dat de terugkeer van een donatist niet automatisch vereenzelvigd 
kan worden met een innerlijke verandering ten goede. Enerzijds erkent Augustinus 
dat Felicia al tijdens haar donatistische levensjaren een heilig leven heeft geleid.53 
Anderzijds erkent hij dat de beoogde verandering niet vanzelfsprekend is voor de 
leden van de katholieke kerk. Op de katholieke dorsvloer is immers behalve koren 
ook veel kaf te vinden.54

Ep. 185 (416-417 AD) concentreert zich opnieuw op de specifiek donatistische 
thematiek. Deze brief wordt door Augustinus ook aangeduid als Liber de correc-
tione Donatistarum (cf. retr. 2,48), een duidelijke verwoording van zijn intentie, 
namelijk de bekering van de donatisten in hun terugkeer naar de katholieke kerk.55 In  

52.  In un. bapt. 4-7 benoemt Augustinus expliciet het doel dat hij voor ogen heeft met betrekking tot 
de Iudaei, schismatici, haeretici en pagani, namelijk dat zij christiani/catholici fieri. De hoop op 
verandering ten goede blijkt ook uit de herhaaldelijk gebruikte woorden emendare (o.a. un. bapt. 
12; 18; 20; 21) en corrigere (o.a. un. bapt. 13; 17-20) waarmee een veranderingsproces ten goede 
wordt vertolkt. Vanwege hun afscheiding worden de donatisten in o.a. un. bapt. 30 aangeduid als 
zuiver kaf (sola palea). Overigens maakt de kerkvader in un. bapt. soms onderscheid tussen schis-
matici en haeretici zoals in de vroege geschriften (o.a. un. bapt. 4), maar doorgaans benoemt hij de 
donatisten als haeretici (o.a. un. bapt. 7; 16; 32); zie hierover ook hoofdstuk 5.

53.  In ep. 208,6 erkent Augustinus dar er bij de donatisten sprake kan zijn van een prijzenswaardige 
levenswandel (laudabilis conuersatio), al voegt hij er meteen aan toe dat deze in werkelijkheid 
niet prijzenswaardig is vanwege hun afscheiding, cf. ep. 108,6. Zie ook hoofdstuk 4 en 5.

54.  Cf. ep. 208,1-7. In o.a. ep. 208,1-2 gaat Augustinus in op de verwarring van Felicia over ambtsdra-
gers die zich misdragen, in o.a. ep. 208,3 maakt hij ook melding van gemeenteleden die zich niet 
als boni maar als mali bewijzen. De area komt in beeld in ep. 208,4.

55.  Cf. o.a. ep. 185,2; 185,7-8; 185,11; 185, 50-51. In ep. 185,7 schrijft Augustinus over de uitwer-
king van de keizerlijke wetten: quoniam multi (sc. donatistae) per illas (sc. leges) correcti sunt 
et cotidie corriguntur et se esse correctos atque ab illa furiosa pernicie liberatos gratias agunt. In 
185,8 schrijft hij, zonder zich hierover nog te verdedigen, over de samenwerking tussen kerk en 
staat inzake de bekering van de donatisten: qui possunt catholicorum praedicatorum sermonibus, 
qui possunt catholicorum principum legibus partim per eos, qui diuinis admonitionibus, partim per 
eos, qui iussis imperialibus parent, omnes ad salutem uocentur, omnes a pernicie reuocentur … 
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c. Gaud. (418-419 AD) worden de donatisten eerst getypeerd als degenen die door 
een boosaardige wind van hoogmoed zijn weggeblazen van de dorsvloer.56 Vervol-
gens schrijft Augustinus: 

Daarom proberen we u, zoveel we kunnen met Gods hulp, terug te brengen naar de dors-
vloer. En u weet ongetwijfeld hoe dat gaat: wanneer het koren met bezems zorgvuldig 
wordt teruggebracht op de dorsvloer, dan wordt met het koren ook aarde meegeveegd.57

Eerst worden de donatisten dus getypeerd als weggewaaid kaf, vanwege hun ver-
bondenheid met de donatistische kerk. Maar wanneer het gaat over de donatisten 
die terugkeren naar de katholieke kerk, spreekt de kerkvader over zowel koren als 
aarde of kaf. In hoofdstuk 5 is al geconcludeerd dat dit koren mensen betreft die 
vanwege hun participatie in de donatistische afscheiding worden gerekend onder het 
kaf, maar uiteindelijk koren blijken te zijn. Al kan daarbij de vraag worden gesteld 
of zij worden ‘teruggeveegd’ als koren of om koren te worden, duidelijk is dat hier 
ook een verandering van kaf in koren wordt geïmpliceerd. Het gaat immers over 
donatisten die eerst zijn vereenzelvigd met kaf, waarvan een deel terugkomt als 
koren in de kerk. Daarbij communiceert de kerkvader op soortgelijke wijze als in c. 
litt. Pet. dat terugkeer niet zonder meer een echte verandering ten goede betekent. 
Nadrukkelijk spreekt hij wat betreft de terugkerende donatisten over koren en aarde, 
ofwel ware gelovigen (ueraces) en schijngelovigen (ficti).58 Een verandering van kaf 
in koren is voor hem dus meer dan een verandering van kerk. Al blijft Augustinus 
erbij dat terugkeer naar de katholieke kerk heilsnoodzakelijk is voor de donatisten, 
ten diepste gaat het hem om een verandering van hart en wil door God.59

De kerk bedient zich van het woord (sermo), de staat van de wetgeving (leges), en beide werken 
samen inzake de correctio van de donatisten. Daarbij mag men volgens Augustinus de hoop op 
verandering ten goede niet opgeven zolang iemand leeft, cf. ep. 185,50 isti (sc. donatistae extra 
ecclesiam catholicam) autem, cum quibus agimus uel de quibus agimus, non sunt desperandi; 
adhuc enim sunt in corpore.

56.  Cf. c. Gaud. 1,27 … quia uos de area dominica superbiae spiritus tamquam improbus uentus ante 
tempus uentilationis excussit …

57.  Cf. c. Gaud. 1,27 … unde uos ad illam (sc. aream), quantum opitulante deo possumus, reuocare 
conamur. et utique nostis, quemadmodum scopis diligentiae frumentum simul etiam cum terra 
trahitur, quando in aream reuocatur.

58.  Cf. c. Gaud. 1,27.
59.  Cf. o.a. c. Gaud. 1,28 waar Augustinus meteen in aansluiting op de beeldspraak van het terugge-

veegde koren vermengd met aarde betoogt dat mensen die niet willen door Gods kracht gewillig 
worden gemaakt: quod autem uobis uidetur inuitos ad ueritatem non esse cogendos, erratis nes-
cientes scripturas neque uirtutem dei, qui eos uolentes facit, dum coguntur inuiti. Ter illustratie 
verwijst hij o.a. naar de bekering van Nineve op bevel van de koning, waarbij hij wijst op God 
die niet de mond maar het hart aanziet, cf. c. Gaud. 1,28. Veelzeggend is ook een opmerking in 
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6.3.2 Homiletische werken
De homiletische passages waarin de donatistische kwestie aan de orde wordt gesteld, 
zijn doorgaans gedeelten in preken die niet uitsluitend aan deze thematiek zijn gewijd. 
Bovendien zijn deze preken, anders dan veel van de besproken niet-homiletische wer-
ken, niet rechtstreeks gericht aan de donatisten. Daarom wordt de focus wat betreft 
de voorlopigheid van het ‘reeds’ van de eschatologische scheiding in deze paragraaf 
vooral gericht op mogelijk veranderingen van en naar de dorsvloer van de kerk. De 
vraag in hoeverre koren en kaf binnen de begrenzing van de dorsvloer veranderlijke 
categorieën zijn, blijft bewaard voor bespreking in de context van de eigen kerk.

In een relatief vroege preek (s. 252) schetst Augustinus de praktijksituatie van 
iemand die uit zakelijke overwegingen meerdere malen verandert van kerk, in casu 
de katholieke en de donatistische kerk, zonder dat er sprake is van een geestelijke 
verandering. Uit dit voorbeeld blijkt dat de terugkeer naar de katholieke kerk niet 
als vanzelfsprekend wordt vereenzelvigd met een verandering van kaf in koren. Al 
is terugkeer volgens Augustinus noodzakelijk, de beoogde verandering betekent ook 
een geestelijke verandering in een gerichtheid op God.60 

Soms worden de donatisten in de preken aangesproken in een dialoog die fictief 
kan zijn, al is het ook mogelijk dat echte donatisten meeluisteren. Een voorbeeld is 
s. 88, waarin gemeenteleden worden gewaarschuwd voor de donatisten. Al prekend 
begint Augustinus een voorbeeldgesprek om te laten horen hoe men een donatist 
van repliek kan dienen. Zonder enige terughoudendheid verwijt hij de denkbeeldi-
ge donatist dat hij met zijn goddeloze (sacrilegus), zondige (impius) en onheilige 
(profanus) mond het getuigenis van Christus weerspreekt. Toch voegt hij er in één 
adem aan toe dat zijn gesprekspartner door Christus tot de erfenis wordt geroepen.61 
Elders klinkt een rechtstreekse imperatief: ‘Keer terug naar de vrede, keer terug naar 

c. Gaud. 2,3 over het kaf binnen de kerk: volgens Augustinus moeten de iusti de mali die zij niet 
kunnen bekeren (corrigere), verdragen (tolerare). Al houdt hij er rekening mee dat niet alle mali 
zich zullen bekeren, de bedoeling van het corrigere is wel een verandering van mali in iusti, ofwel 
van kaf in koren. Zie ook c. Gaud. 2,14 waar Augustinus zijn intentie richting Gaudentius als volgt 
verwoordt: ecce quod audi, ecce quod caue, ut adiuuante misericordia saluatoris simul caritatem 
catholicam teneamus, simul pacem catholicam diligamus, simul cum eius frumentis usque quaque 
crescamus, simul usque ad finem zizania toleremus, simul in horreo sine fine uiuamus. Zie ook 
hoofdstuk 5.

60.  Cf. s. 252,5-6; zie over dit concrete voorbeeld ook hoofdstuk 5 (het onderscheid tussen koren en 
kaf). Wat betreft de vraag of deze innerlijke verandering mogelijk is, verkondigt Augustinus in s. 
252,6 dat iemand die kaf is, koren kan worden als hij dat wil, zie ook onder (context eigen kerk).

61.  Cf. s. 88,21-22. In s. 88,21 o.a. Non uos seducant peruersi, paleae nimis leues: euolant ante aduen-
tum uentilatoris ex area; non uos seducant. In s. 88,22 voert Agustinus een fictief gesprek op met 
een donatist, waarin hij hem o.a. als volgt aanspreekt: ipse (sc. Christus) qui exponit hanc para-
bolam, claudit os tuum (sc. donatistae), os sacrilegum, os impium, os profanum, os tibi contrarium, 
qui contradicis testatori, etiam te ad hereditatem uocanti.
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de eenheid van de kerk die u geen kwaad doet.’62 Een dergelijke paraenese veron-
derstelt als vanzelfsprekend de mogelijkheid van verandering ten goede, ook voor 
weggewaaid kaf. Toch zijn dergelijke rechtstreekse aanspraken van de donatisten 
schaars in de homiletische werken, wat begrijpelijk is omdat deze vooral voor eigen 
parochie zijn bedoeld. 

In bijvoorbeeld s. 146 worden de nieuwe dopelingen gewaarschuwd voor het gevaar 
van ketters (haeretici) en scheurmakers (schismatici). Al blijft de paraenese beperkt 
tot de nieuwe dopelingen, terloops merkt de prediker op dat er ook hoop is voor 
genoemde ‘buitenstaanders’, mits zij tot bekering komen en zich voegen bij de we-
reldwijde kerk.63 Ook in andere preken waarin wordt gewaarschuwd voor afscheiding, 
zoals s. 4 en s. 5, blijft de aanspraak beperkt tot de katholieke hoorders in de kerk.64 
Soms worden zij aangespoord tot gebed voor hen die zich hebben afgescheiden.65 
Soms worden zij gemotiveerd om persoonlijk met de donatisten in gesprek te gaan, 
en hen te waarschuwen dat zij in hun afscheiding verloren gaan als weggewaaid kaf. 
In dit verband stelt Augustinus stellig dat er voor de donatisten slechts één remedie 
is: God vrezen en Donatus verlaten.66 Enkele malen komt het beeld van de graan 

62.  Zie ook en. Ps. 36,3 en en. Ps. 119. In en. Ps. 36,3,20 Quare tu propter malos ipsam cathedram di-
misisti? redi ad pacem, redi ad concordiam (sc. ecclesiae catholicae) quae te non offendit. Wanneer 
Augustinus stelt dat de kerk een terugkerende donatist geen kwaad doet (offendere), dan bedoelt 
hij eventuele verontreiniging inzake de historische kwestie van de traditio, zie boven. In en. Ps. 
119,9 et nos illis (sc. Donatistis): amate pacem, diligite unitatem. nescitis a quam multis bonis 
separamini, dum quasi malis calumniamini?

63.  Cf. s. 146,2. Hierin o.a. Quid facit Christus quando tales conuertuntur qui foris ab ecclesia titu-
lum eius baptismatis acceperunt? Augustinus gaat hier in de op de vraag of de christelijke doop 
die buiten de kerk is bediend door haeretici en/of schismatici wordt erkend bij terugkeer naar de 
ecclesia catholica. 

64.  In s. 4,32-34 wordt de pars Donati evenals andere haereses en schismata het werk van palea/car-
nales genoemd, terwijl de paraenese in s. 4,35 is gericht tot het palea van de mali/carnales binnen 
de kerk. In s. 5,1 worden ketters en scheurmakers genoemd als voorbeelden van naamchristenen 
buiten de kerk (qui christiani uocantur et non sunt) en aangeduid als kaf dat voor het wannen weg-
waait van de dorsvloer, terwijl de aansporing zich uitsluitend richt op de hoorders van de preek.

65.  Cf. en. Ps. 30,2,3,2 en en. Ps. 34,2,3 waar Augustinus aanspoort tot gebed voor de vijanden die 
de kerk vervolgen. Bedoeld zijn allerlei vormen van vijandschap tegen de kerk. In bijvoorbeeld 
en Ps. 34,2,8 benoemt Augustinus expliciet dat het niet gaat om gewelddadige vervolging zoals 
vroeger maar om allerlei vormen van beledingen en beschuldigingen: impius insultare permittitur, 
saeuire non permittitur. Al worden hier niet uitsluitend de donatisten bedoeld, gezien de kwestie 
van de wederzijdse beschuldigingen inzake persecutio kan ook aan hen worden gedacht, ook om-
dat Augustinus verderop in en. Ps. 34,2,13 bepaalde vormen van persecutio verdedigt zoals in de 
donatistische strijd (zie inzake de persecutio ook hoofdstuk 4).

66.  In en. Ps. 54,19 worden de donatisten aangeduid als het kaf dat door een wind van hoogmoed 
van de dorsvloer van Christus verdwijnt. Eerder, in en. Ps. 54,16 heeft Augustinus de afscheiding 
van de donatisten vergeleken met de opstand van Korach, Dathan en Abiram die door Gods toorn 
te gronde zijn gegaan (Num. 16). In en. Ps. 54,20 o.a. fratres mei, unum remedium est: timeant 
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pikkende vogels terug, al is ook hier aandacht gericht op de paraenese voor de 
luisterende gemeenteleden. Wanneer Augustinus hen in en. Ps. 149,3 vermaant dat 
niemand zich mag afscheiden, waarschuwt hij als volgt voor het lot van eventuele 
korenkorrels die voortijdig verdwijnen van de dorsvloer: 

Wilt u tijdens het dorsen wegraken van de dorsvloer? Al zou u buiten, weg van de dorsvloer 
graan zijn, dan zouden de vogels u vinden en oppikken. Daar komt bij dat u door weg te 
gaan en weg te vliegen laat zien dat u kaf bent.67

Dit citaat bevestigt dat het spreken over weggeraakte korenkorrels bij de donatisten 
niet deterministisch is bedoeld. In één adem kan hij dezelfde mensen op grond van 
hun afscheiding immers aanduiden als weggewaaid kaf. Het gaat dus om een vari-
atie in het gebruik van de beeldtaal van de dorsvloer. In beide gevallen gaat het de 
prediker om de paraenese om koren te zijn of te worden: triticum es (imperativus).68

In een van zijn tractaten over de eerste Johannesbrief gaat Augustinus in op de 
woorden van 1 Joh. 2,19: ‘Zij zijn uitgegaan uit ons, maar zij waren niet uit ons, want 
als zij wel uit ons waren geweest, zouden ze met ons gebleven zijn.’ De tekstwoorden 
worden betrokken op ketters en scheurmakers die de kerk hebben verlaten. Deze 
kerkverlaters worden niet alleen bestempeld als kaf dat wordt weggeblazen van de 
dorsvloer, maar ook als antichristenen. Wel wordt de mogelijkheid genoemd dat zij 
terugkeren.69 Deze mogelijkheid van verandering ten goede betreft hier vooral de 
terugkeer naar de katholieke kerk. Deze veranderingsmogelijkheid wordt verbonden 
met een persoonlijke keuze: ‘Ieder kan kiezen of hij een antichrist is of in Christus.’70

deum, deserant Donatum. dicis illi: peris in haeresi, in schismate; necesse est ut deus retribuat istis 
malis; uenies in damnationem, noli tibi blandiri uerbis tuis, non sequaris caecum ducem; caecus 
autem caecum ducens, simul in foueam cadunt. Zie ook en. Ps. 34,2,10 waar Augustinus refereert 
aan kaf dat wegwaait van de dorsvloer.

67.  Cf. en. Ps. 149,3 Nemo se separet, nemo se disiungat: triticum es, ferto paleam quousque uenti-
letur. de area uis excuti? etsi triticum esses foris ab area, inuenirent te uolatilia, et colligerent te. 
adde quia eo ipso quo discedis et uolas, paleam te esse indicas. Zie ook Io. eu. tr. 10,8-9 en en. Ps. 
25,2,5-6. Overigens gaat Augustinus in en. Ps. 25,2 op soortgelijke wijze als in en. Ps. 149 van 
de vergelijking met weggepikt graan (en. Ps. 25,2,5) over naar weggewaaid kaf (en. Ps. 25,2,6); 
in en. Ps. 25,2,6 Non uolat ante uentilationem nisi palea, remanet autem et frumentum et palea.

68.  Cf. en. Ps. 149,3.
69.  Cf. ep. Io. tr. 3,5; hierin o.a. Quando illis tentatio uenerit, uelut occasione uenti, uolant foras, quia 

grana non erant … ex nobis exierunt, sed non erant ex nobis: quod si fuissent ex nobis, permansis-
sent utique nobiscum [1 Io 2,19]. nam uultis nosse, carissimi, quam certissime dicatur hoc, ut qui 
forte exierunt et redeunt, non sint antichristi, non sint contrarii Christo? qui non sunt antichristi, 
non potest fieri ut remaneant foris.

70.  Cf. ep. Io. tr. 3,5 Sed de uoluntate sua quisque aut antichristus, aut in Christo est. aut in membris 
sumus, aut in humoribus malis. qui se in melius commutat, in corpore membrum est: qui autem 
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In s. 164 herhaalt Augustinus dat er behalve kaf ook korenkorrels van de dorsvloer 
kunnen verdwijnen. Maar volgens hem betreft het voor het koren slechts een korte 
tijd. In dit verband refereert hij aan de arbeiders die het weggeraakte graan terugve-
gen naar de dorsvloer. Expliciet verbindt hij hun bezems met de anti-donatistische 
wetten van de wereldlijke overheid waardoor de donatisten worden gedwongen hun 
afscheiding te verlaten. Evenals in c. litt. Pet. en c. Gaud. wijst de prediker erop 
dat zowel koren alsook aarde of kaf worden teruggebezemd.71 De wijze waarop de 
beeldspraak an sich wordt gebruikt, laat in het midden of Augustinus denkt aan een 
verandering van kaf in koren. De mogelijkheid van deze verandering ten goede komt 
wel in beeld in het vervolg van de preek. Eerst verwijt Augustinus de donatisten dat 
zij ongeneeslijk ketters zijn, maar daarna spreekt hij de hoop uit dat zij tot bezinning 
komen, afstand nemen van hun dwaling, en terugkomen in de katholieke kerk.72 
Hiermee bedoelt hij niet alleen hun uiterlijke terugkomst, maar ook een inwendige 
verandering ten goede, die door hem wordt toegeschreven aan God.73

6.3.3 Deelconclusies
In de donatistische polemiek zijn koren en kaf evenmin als in de manichese polemiek 
onveranderlijke entiteiten. Al tekent het ‘reeds’ van de eschatologische scheiding 
zich al af in het onderscheid tussen koren en kaf, de voorlopigheid hiervan betekent 
voor hem een belangrijke motivering voor de hoop op verandering ten goede. Deze 
hoop op verandering ten goede heeft zowel betrekking op het kaf buiten als binnen 
de dorsvloer van de katholieke kerk.

Wanneer de kerkvader zich richt tot de donatisten buiten de dorsvloer van de kerk, 
dan communiceert hij zijn intentie dat zij zullen veranderen in het koren van de 
ware gelovigen binnen de ecclesia catholica. Deze hoop op verandering ten goede 
is een belangrijke motivering voor Augustinus om met hen in gesprek te gaan. Dat 
hij daarbij heftige polemiek niet schuwt, kan worden geduid als een indicatie van 
een besef van urgentie, in het licht van de eschatologische scheiding van koren en 
kaf. De hoop op de terugkeer van de afgescheiden donatisten resoneert ook in de 

in malitia permanet, humor malus est; et quando exierit, releuabuntur qui premebantur. ex nobis 
exierunt, sed non erant ex nobis.

71.  Cf. s. 164,12; hierin o.a. Excutiuntur aliquando de area dominica et paleae; interdum et grana, sed 
non longe. sunt autem operarii boni, circumeunt aream, et ea quae foris excussa sunt, quibusdam 
mundatoriis trahunt et reuocant in aream, etsi trahendo, etsi cogendo. mundatoria instrumenta sunt 
leges istae mundanae. reuoca, etiam cum terra trahe triticum, ne propter terram pereat triticum.

72.  In s. 164,13 Anima haeretica, insanibilis, animosa … In s. 164,14 verwoordt Augustinus op emo-
tionele wijze de hoop dat de donatisten tot bezinning komen, en samen zullen besluiten terug te 
keren naar de kerk.

73.  Cf. s. 164,15 … ne forte det illis deus paenitentiam, et resipiscant a diaboli laqueis, a quo captiui 
tenentur secundum ipsius uoluntatem [2 Tm 2,24-26].
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homiletische werken. Soms wordt de luisterende gemeente aangespoord om actief 
bij te dragen aan hun terugkeer, door middel van het gebed (bidden voor de donatis-
ten) en het woord (in gesprek gaan met de donatisten). Wat betreft de middelen die 
bijdragen aan de beoogde verandering (in casu terugkeer naar de katholieke kerk) 
spreekt het voor zich dat de kerkelijke tucht niet aan de orde is wanneer het gaat 
over ‘buitenstaanders’ zoals de donatisten. Toch beperkt Augustinus zich tegenover 
de donatisten niet tot het middel van het woord. Vanaf c. litt. Pet., 400-404 AD) 
verdedigt hij de inzet van dwangmaatregelen door de overheid (zie ook hoofdstuk 4).

Hoezeer Augustinus zich ook inspant om de donatisten te bewegen tot terugkeer 
naar de wereldwijde kerk, deze terugkeer impliceert volgens hem niet zonder meer 
een verandering van kaf in koren. In een relatief vroege preek (s. 252) spreekt hij 
bijvoorbeeld over een zakenman die wel verandert van kerk, maar volgens hem toch 
onder het kaf gerekend moet worden. Verder communiceert hij dat er bij de donatisten 
die metterdaad terugkeren wel sprake is van koren, maar ook van aarde of kaf (c. litt. 
Pet., c. Gaud. en s. 164). Anderzijds erkent hij dat er sprake kan zijn van een heilige 
levenswandel in de donatistische kerk (ep. 208, na 411 AD). Kortom, al beschouwt 
de kerkvader de terugkeer naar de ecclesia catholica als conditio sine qua non voor 
het koren van de ware gelovigen, de verandering die hij beoogt, is allermeest een 
verandering van hart en wil. Daarbij hebben de genoemde middelen (het woord, de 
tucht en overheidsdwang) volgens Augustinus hun eigen betekenis, maar de beoogde 
verandering an sich wordt door hem toegeschreven aan God.

Wat betreft het binnenkerkelijke koren en kaf is de kerkvader in de donatistische 
verwikkelingen vooral gericht op de bestrijding van de donatistische ecclesiologie. 
Daarom concentreert hij zich in de polemische geschriften vooral op de permixtio 
van de kerk en de tolerantia als kenmerk van het koren. Toch verschijnt daarbij 
ook de voorlopigheid van het onderscheid tussen het kerkelijke koren en kaf. Vanaf 
zijn vroegste anti-donatistische werken communiceert Augustinus voortdurend zijn 
bedoeling dat de mensen die worden gerekend onder het kaf zullen veranderen in 
koren, opdat zij in het laatste oordeel niet als kaf afgescheiden zullen worden. Bij dit 
veranderingsproces functioneren, behalve het gebed, met name de volgende middelen: 
de paraenese van het Woord (in prediking en pastoraat) en de uitoefening van de 
kerkelijke tucht. In het kader van de paraenese waarschuwt Augustinus soms ook 
voor een negatieve verandering in kaf, opnieuw een indicatie dat koren en kaf voor 
hem geen onveranderlijke entiteiten zijn. Vanaf cath. fr. (401-402 AD) worden koren 
en kaf enkele malen gerelateerd aan de predestinatie. Hiermee wordt de zekerheid 
van het heil van de ware gelovigen gegarandeerd zonder dat de verwijzing naar de 
uitverkiezing belemmerend werkt op de paraenese die gericht is op de verandering 
van kaf in koren.
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6.4 De voorlopigheid van het ‘reeds’ in de context van de eigen kerk

6.4.1 Niet-homiletische werken
In uera rel. (390 AD) bakent Augustinus de ecclesia catholica duidelijk af ten op-
zichte van het bekende collectivum van dwalenden (errantes) buiten de kerk, namelijk 
heidenen, ketters, scheurmakers en Joden.74 Wanneer hij deze afbakening maakt, 
geeft hij blijk van een missionaire gedrevenheid. Genoemde ‘dwalenden’ worden 
aangeduid als nuttig groeipotentieel voor de kerk.75 Met betrekking tot de heidenen 
schrijft Augustinus dat de kerk hen beschouwt als haar werkveld, en dat ook zij wor-
den uitgenodigd tot het heil.76 In zijn commentaar stelt Lössl dat hiermee uitsluitend 
liefdadigheid (karitative Tätigkeit) bedoeld zou zijn, maar hiermee wordt geen recht 
gedaan aan de intentie van de kerkvader. Alleen een geschrift zoals uera rel. laat 
immers al zien hoeveel belang de getrainde retor hecht aan het woord als communi-
catiemiddel om andersdenkenden te overtuigen van de waarheid van het christelijke 
geloof.77 Met betrekking tot de ketters, scheurmakers en Joden wordt opgemerkt dat 

74.  Cf. uera rel. 9-10. Zie ook hoofdstuk 5.
75.  Cf. uera rel. 10 Haec enim ecclesia catholica per totum orbem ualide lateque diffusa omnibus 

errantibus utitur ad prouectus suos et ad eorum correctionem, cum euigilare uoluerint. De uitdruk-
king ad prouectus suos (sc. ecclesiae) kan worden gelezen in samenhang met eorum correctionem 
(sc. errantium): de bekering (correctio) van de dwalenden betekent zowel getalsmatige als geeste-
lijke groei (prouectus) van de kerk. Deze bekering wordt vervolgens verbonden met wakker willen 
worden (euigilare), in casu uit de slaap van de dood (cf. Ef. 5,14).

76.  Cf. uera rel. 10 Utitur enim gentibus ad materiam operationis suae … alios (sc. gentes) ergo  
inuitat … 

77.  Volgens Lössl zou hier geen Missionspredigt of Evangelisierung (hetzij door amtsdragers of door 
‘gewone’ gemeenteleden) bedoeld zijn, maar uitsluitend karitative Tätigkeit, cf. J. Lössl, Augus-
tinus. De vera religione – die wahre Religion, Paderborn-München-Wien 2007, p. 102 noot 96. 
Deze veronderstelling wordt door hem niet beargumenteerd, en is evenmin af te leiden uit de 
gebruikte woorden van Augustinus en/of uit de onmiddellijke context ervan in uera rel. In uera 
rel. gaat de kerkvader juist met woorden in discussie met het heidense denken. Verder zal bij 
de bespreking van zijn latere geschriften in hoofdstuk 6 duidelijk worden dat de kerkvader veel 
waarde hecht aan het communiceren van de christelijke waarheid richting ‘buitenstaanders’ zoals 
de heidenen. Bovendien zal bij de bespreking van de homiletische werken worden aangetoond dat 
hij zijn gemeenteleden herhaaldelijk aanspoort om het woord van het Evangelie te communiceren 
in persoonlijke contacten met ‘buitenstaanders’. Kortom, de missionaire gezindheid beperkt zich 
bij Augustinus niet tot daden van liefdadigheid. Van wezenlijk belang is voor hem het commu-
niceren van de christelijke boodschap richting hen die zich nog buiten de kerk bevinden. Overi-
gens is er nog relatief weinig onderzoek verricht naar de missionaire gezindheid van Augustinus. 
Enkele voorbeelden zijn: A. von Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den 
ersten drei Jahrhunderten, Wiesbaden 1924 (eerste druk 1902; weinig over Augustinus); G. Met-
zger, Kirche und Mission in den Briefen Augustins, Gütersloh 1936; I. Opelt, Die Polemik in der 
christlichen lateinischen Literatur von Tertullian bis Augustin, Heidelberg 1980; R. MacMullen, 
Christianizing the Roman Empire A.D. 100-400, New Haven-London 1984; W.H.C. Frend, The 
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zij respectievelijk worden uitgesloten, achtergelaten of achterhaald door de kerk.78 
Hiermee wordt evenmin een onveranderlijke stand van zaken bedoeld. Dat wordt 
duidelijk wanneer Augustinus schrijft dat de kerk aan de genoemde categorieën 
‘buitenstaanders’ de mogelijkheid geeft om te delen in de genade van God (gratiae 
Dei participandae potestas). Voor een heiden betekent dit dat hij christen moet 
worden ( formare), voor een ketter dat hij gereformeerd moet worden (reformare), 
voor een scheurmaker dat hij teruggebracht moet worden (recolligere), en voor een 
Jood dat hij toegelaten moet worden (admittere), aldus Augustinus.79 De scheiding 
die zich nu al aftekent binnen en buiten de dorsvloer is dus nog voorlopig, en deze 
voorlopigheid betekent een stimulans voor een wervende instelling van de kerk. De 
positieve veranderingsmogelijkheid wordt niet alleen betrokken op mensen buiten 
de kerk, maar ook op het kaf binnen de kerk. Volgens Augustinus is het een zaak 
van ieders wil of hij behoort bij kaf of koren.80 Zelfs voor iemand die als kaf wordt 
geëxcommuniceerd, is er nog de mogelijkheid om berouwvol terug te keren.81

In exp. Gal. (394-395 AD) wordt het onderscheid tussen koren en kaf in eerste 
instantie betrokken op het Joodse volk, waarna de lijnen worden doorgetrokken naar 
de nieuwtestamentische wereldwijde kerk.82 Augustinus reageert in exp. Gal. 26 op 

Rise of Christianity, Philadelphia 1984 (met name hoofdstuk 19 ‘The North African Dimension 
370-430’, p. 651-697; overigens gaat Frend nauwelijks in op de missionaire instelling van Au-
gustinus); A. Cameron, Christianity and the Rhetoric of Empire. The Development of Christian 
Discourse, Berkely-Los Angeles-London 1991; M. Goodman, Mission and Conversion. Prose-
lytising in the Religious History of the Roman Empire, Oxford 1994 (Goodman geeft nauwelijks 
aandacht aan Cyprianus en Augustinus, maar noemt wel het principe dat er geen heil is buiten de 
kerk als belangrijke motivatie voor missionaire drang, zie Goodman, p. 91-108 en 154-174); R. 
Dodaro, ‘Auseinandersetzung mit dem Heidentum’ in: AH (2007), p. 203-208; H.E. Six-Means, 
Augustine and Catholic Christianization. The Catholicization of Roman Africa, 391-408, New 
York-Brussels-Oxford 2011; C. Tornau, ‘Paganus’ in: AL 4 (2012-2019), p. 446-455 (inclusief 
literatuurverwijzingen). In de genoemde studies is er wel enige aandacht voor de missionaire in-
stelling van Augustinus, maar niet of nauwelijks voor zijn visie op de missionaire roeping van de 
christelijke gemeente.

78.  Cf. uera rel. 10 Hierin o.a. Utitur enim gentibus ad materiam operationis suae, haereticis ad pro-
bationem doctrinae suae, schismaticis ad documentum stabilitatis suae, Iudaeis ad comparationem 
pulchritudinis suae. alios ergo inuitat, alios excludit, alios relinquit, alios antecedit …

79.  Cf. uera rel. 10 … omnibus tamen gratiae dei participandae dat potestatem, siue illi formandi sint 
adhuc siue reformandi siue recolligendi siue admittendi. Omnibus verwijst hier naar zowel de 
heidenen als de ketters, de scheurmakers en de Joden.

80.  Cf. uera rel. 10 Sed quia in hac area pro uoluntate quisque uel palea uel frumentum est … In dit 
vroege geschrift relateert hij de menselijke wil nog niet aan Gods genade zoals later, zie ook boven 
en onder.

81.  Cf. uera rel. 10 Exclusi autem aut paenitendo redeunt aut in nequitiam male liberi defluunt ad 
admonitionem nostrae diligentiae …

82.  Cf. exp. Gal. 28-31. In exp. Gal. 28 In qua fide non est distantia Iudaei neque Graeci, non serui 
neque liberi, non masculi et feminae, in quantum enim omnes fideles sunt, omnes unum sunt in 
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mensen die het Joodse volk hebben afgeschreven. Al erkent hij dat de dorsvloer van 
het Joodse volk evenals elke andere dorsvloer doorgaans meer koren bevat dan kaf, 
tegelijk spreekt hij over een positieve verwachting. Deze verbindt hij met de belofte 
van Rom. 11,1-2: ‘Wat dan? God heeft Zijn volk toch niet verstoten? Dat zij verre. 
Want ook ik ben een Israëliet uit het zaad van Abraham van de stam Benjamin. 
God heeft zijn volk dat Hij van tevoren gekend heeft niet verstoten.’83 In dit verband 
spreekt hij over de heiligmaking (sanctificatio) van het Joodse volk. Gezien de context 
ligt het voor de hand om deze sanctificatio te interpreteren als een verandering van 
kaf in koren. Bedoeld is het koren van de ware gelovigen, waarbij het Augustinus 
uiteindelijk gaat om de gelovigen uit Joden en heidenen die één zijn in Christus.84 
De aanwezigheid van koren op de dorsvloer wordt door middel van Rom. 11,1-2 
gerelateerd aan God die zijn volk dat Hij vooraf heeft gekend niet heeft verstoten. 
Onder verwijzing naar Rom. 8,28 wordt het koren bovendien benoemd als ‘diegenen 
van dat volk die naar zijn voornemen geroepen zijn’ (secundum propositum uocati). 
Daarmee wordt God benoemd als de bewerker van de verandering van kaf in koren.85 

Christo Iesu. Verderop in exp. Gal. 28 wordt Abrahams nageslacht (Abrahae semen) betrokken 
op de gelovigen uit Joden en heidenen. In exp. Gal. 29 o.a. populus propter unam fidem ad unum 
semen Abrahae pertinens, quoniam et de Iudaeis et de gentibus congregatus est. In exp. Gal. 31 
o.a. propter uniuersum populum, qui de Iudaeis et de gentibus in unitatem fidei uocatus est … 

83.  Cf. exp. Gal. 26; hierin o.a. Nec turbae infidelium considerandae sunt, omnis enim area multis 
partibus ampliorem habet paleam quam frumentum. unde autem etiam illa eiusdem apostoli uerba 
ad Romanos nisi de sanctificatione Iudaeorum? quid ergo? numquid reppulit deus plebem suam? 
absit. nam et ego Israelita sum ex semine Abraham de tribu Beniamin. non reppulit deus plebem 
suam, quam praesciuit [Rm 11,1sq.].

84.  Cf. o.a. exp. Gal. 27 Quod autem filios Dei dicit esse omnes per fidem, quia induerunt Christum 
quicumque in Christo baptizati sunt … ; in exp. Gal. 28 in qua fide non est distantia Iudaei neque 
Graeci … in quantum enim omnes fideles sunt, omnes unum sunt in Christo Iesu; ook verderop 
in exp. Gal. 28-31 schrijft Augustinus over het ene volk van God uit Joden en heidenen. Zie met 
betrekking tot de eschatologische heilsverwachting voor het Joodse volk ook hoofdstuk 3.

85.  Cf. o.a. exp. Gal. 28 … qui in eodem populo secundum propositum uocati sunt, id est qui in illa 
area frumentum inuenti sunt. De woorden secundum propositum uocati verwijzen naar Rom. 9,11 
waar het gaat over de verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau. Duidelijk is dat deze 
woorden hier worden betrokken op het koren van de ware gelovigen. Wel is het de vraag of de wij-
ze waarop Augustinus in exp. Gal. spreekt over Gods verkiezende handelen nog geïnterpreteerd 
moet worden als afhankelijk van de menselijke wilskeuze (dus slechts als praescientia). Plumer 
wijst erop dat Augustinus volgens P. Fredriksen in zijn vroege exegese van de Romeinenbrief (exp. 
prop. Rm., 394 AD; ep. Rm. inch., 394 AD) nog stelt dat ‘God justly elects those whom he fore-
knows will respond freely in faith to his call … In this sense, then, man’s free choice of faith de-
termines his election.’ Plumer verwijst op p. 62-63 naar Fredriksen, in casu: P. Fredriksen Landes, 
Augustine on Romans. Propositions from the Epistle to the Romans. Unfinished Commentary on 
the Epistle to the Romans, Chico 1982, p. xi. Feitelijk komt deze weergave van Fredriksen overeen 
met de weergave die Augustinus later in retr. geeft van zijn vroegere voorstelling van zaken. In 
zijn rectificatie (retr. 1,23,2-4) schrijft hij onder andere dat Gods genade menselijke verdiensten 
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Wel citeert Augustinus in de onmiddellijke context uit 1 Tim. 2,4: ‘God wil dat alle 
mensen worden gered en tot kennis van de waarheid komen.’ Wanneer hij het po-
sitieve resultaat van het veranderingsproces geheel toeschrijft aan God, wil hij dus 
tegelijk een mogelijk fatalisme dat geen verandering ten goede verwacht, uitsluiten.86

Wanneer de kerkvader in agon. (396 AD) de dorsvloer afbakent ten opzichte van 
scheurmakers, ketters, Joden en heidenen, dan bedoelt hij opnieuw geen definitieve 
afgrenzing. Op een wijze die herinnert aan uera rel. schrijft hij dat de kerk deze dwa-
lenden (errantes) tot bekering brengt, en dat zij hen die weigeren terug te keren van 
hun dwaling rekent onder de doornen en het onkruid.87 Hiermee wekt hij de indruk 

uitsluit, dat ook het geloof een geschenk van God is, en dat het geloof door de Heilige Geest wordt 
gegeven. Omdat Augustinus in retr. wel een herziening geeft van zijn visie zoals verwoord in exp. 
prop. Rm., maar niet van zijn woorden in exp. Gal., is het voorstelbaar dat hij in exp. Gal al tot 
een ander inzicht is gekomen. Zijn latere visie, zoals traceerbaar in retr., is in ieder geval evident 
in Simpl. (396 AD). Zie hierover o.a. A. Zumkeller, ‘Propositum in seinem spezifisch christlichen 
und theologischen Verständnis bei Augustinus’ in: C. Mayer und K.H. Chelius, Homo spiritalis. 
Festgabe für Luc Verheijen OSA zu seinem 70. Geburtstag, Würzburg 1987, p. 295-310; P.J.J. van 
Geest, ‘Propositum’ in: AL 4 (2012-2019), p. 951-954.

86.  Cf. exp. Gal. 28 … propter deum, qui omnes homines uult saluos fieri et in agnitionem ueritatis 
uenire [1 Tm 2,4]. Later zal Augustinus 1 Tim. 2,4 anders uitleggen. In bijvoorbeeld ench. (421-
423 AD) wordt omnes homines beperkend uitgelegd, namelijk niet als alle mensen zonder onder-
scheid, maar als alle soorten mensen, cf. ench. 97-103. In de genoemde hoofdstukken interpreteert 
de kerkvader 1 Tim. 2,4 in samenspraak met Rom. 9, waarbij hij zowel recht wil doen aan het Bij-
belse gegeven dat niet alle mensen zalig worden als aan Gods almacht. Al krijgt de uitverkiezing 
hier een grotere plaats dan in exp. Gal., dat wil niet zeggen dat er in ench. sprake zou zijn van een 
fatalistisch determinisme. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer Augustinus schrijft dat men 
tot God moet bidden, juist omdat men alleen zalig kan worden als God dat wil, cf. ench. 103. Ook 
hier blijft de paraenese dus functioneren (in casu de aansporing tot gebed). De beperkende uitleg 
van omnes homines is ook te vinden in bijvoorbeeld c. Iul. 4,42-44 (421-423 AD). In corrept. 44 
(426-427 AD) schrijft Augustinus dat er meerdere uitleggingen mogelijk zijn, en dat hij hierover 
al eerder heeft geschreven. Vervolgens geeft hij de volgende uitleg: ita dictum est: omnes homines 
uult saluos fieri [1 Tm 2,4], ut intelligantur omnes praedestinati quia omne genus hominum in eis 
est. Opmerkelijk is wel dat Augustinus toch wil blijven bij een universele heilswens in de pastorale 
praktijk. In bijvoorbeeld corrept. (rond 426 AD) schrijft hij dat wij niet weten wie wel of niet be-
horen bij de praedestinati, en dat wij daarom moeten willen dat allen zalig worden en dat niemand 
verloren gaat, cf. corrept. 49 proinde quantum ad nos pertinet, qui praedestinatos a non praede-
stinatis discernere non ualemus, et ob hoc omnes saluos fieri uelle debemus, omnibus ne per-
eant, uel ne alios perdant, adhibenda est a nobis medicinaliter seuera correptio; dei est autem illis  
eam facere utilem, quos ipse praesciuit et praedestinauit conformes imaginis filii sui [Rm 8,29]. 
Zie over de uitleg van 1 Tim. 2,4 ook o.a. Ogliari, Gratia et Certamen, p. 357-366; Lamberigts, 
‘Augustine on Predestination’, p. 279-305, met name p. 285-288.

87.  Cf. agon. 13; hierin o.a. Criminatores autem frumenti sui aut errantes corrigit aut inuidentes inter 
spinas et zizania conputat. Anders dan in uera rel. worden hier de donatisten als aanklagers van 
haar koren (criminatores frumenti sui) apart genoemd naast de verdere errantes, vermoedelijk 
omdat de donatistische kwestie urgenter is geworden. De aanklachten betreffen vooral de traditio 
en de persecutio, zie hierover hoofdstuk 4.
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dat de kerk zich actief inspant om ‘buitenstaanders’ binnen te brengen in de kerk. Wat 
betreft koren en kaf op deze dorsvloer ontbreekt een paraenese die rechtstreeks aan 
deze beeldspraak is gelieerd. Wel functioneert de metafoor van de area in een voluit 
paraenetisch verband, namelijk de aansporing om de goede strijd van het geloof te 
strijden.88 Daarbij wordt Christus aangeprezen als het medicijn dat effectief is tegen 
iedere zwakte en zondigheid, zelfs voor de meest hopeloze gevallen.89

Op een heel andere manier wordt de mogelijkheid van verandering ten goede 
beschreven in adn. Iob (rond 400 AD). In zijn exegetisch-allegorische uitleg van Job 
39 gaat Augustinus in op de betekenis van de eenhoorn (monoceros of unicornis). 
Hij relateert de eenhoorn aan mensen die hoogmoedig zijn omdat zij in de wereld 
hoog worden geacht. Ondanks hun hooghartigheid onderwerpt Christus dergelijke 
eenhoorns, en maakt Hij hen tot zijn dienstknechten.90 Augustinus stelt daarbij de 
vraag of zo’n eenhoorn het graan wel op de dorsvloer van Christus zal brengen. 
Volgens hem is het bijna onmogelijk om een eenhoorn zover te krijgen. Ter illustratie 
noemt hij de haeretici en schismatici die de oogst niet binnenbrengen in de kerk 
van Christus, maar wegdragen naar hun eigen ‘dorsvloer’.91 In dit verband schrijft 
Augustinus dat alleen Christus zulke wonderen teweeg brengt in een mensenziel, 
dat Hij alles vernietigt wat zich verheft tegen de kennis van God, en dat Hij alle 
gedachten gevangen neemt en brengt tot de gehoorzaamheid aan Hem. Kortom, het 
bewerken van verandering ten goede is voor Christus nooit onmogelijk, zelfs niet 
bij hooghartige ketters en scheurmakers.92

88.  Cf. agon. 1; zie verder agon. 7 en 12-14.
89.  Cf. agon. 12; hierin o.a. O medicinam (sc. filium Dei) omnibus consulentem, omnia tumentia 

comprimentem, omnia tabescentia reficientem, omnia superflua resecantem, omnia necessaria 
custodientem, omnia perdita reparantem, omnia deprauata corrigentem.

90.  Cf. adn. Iob 39 Uolet autem monoceros seruire tibi? [Iob 39,9] superbus dignitate huius saeculi, 
quia et tales subiugauit Christus et ministros ecclesiae constituit; μονόκερως enim unicornis est, 
quod superbiam significat.

91.  Cf. adn. Iob 39 Et credes ei quia reddet tibi sementem? [Iob 39,12] nihil ex eo suo dominatui uin-
dicabit; sementem quippe dicit opus seminandi. et in aream tuam inferet? [Iob 39,12] ut sit inter 
illos, quibus ipse dominus praecipit rogandum dominum messis, ut mittat operarios in messem 
suam, non autem ut sibi uelit aream facere, sicut princeps haeresum et schismatum et quicumque 
non dei gloriam quaerunt, sed suam.

92.  Cf. adn. Iob 39 Difficillimum est enim ut uelit iste monoceros, sed tamen et hoc praestat atque effi-
cit in hominis animo, qui facit mirabilia solus, consilia [Ps 71,18] destruens et omnem altitudinem 
extollentem se aduersus scientiam dei et [2 Cor 10,5] captiuans omnem intellectum ad oboedien-
tiam [2 Cor 10,5] suam. Overigens hebben de commentariërende opmerkingen van Augustinus 
autobiografische elementen. Wanneer hij terugblikt op zijn vroegere jaren, herkent hij in zijn eigen 
leven (vooral in zijn manichese jaren) immers de kenmerkende hoogmoed van de eenhoorn die 
gericht is op wereldse waardering, zie conf. 3,9-10 en 4,1. Ook heeft hij achteraf gezien anderen 
bij de verkeerde (in casu de manichese) dorsvloer gebracht, zie bijvoorbeeld conf. 4,1. Een voor-
beeld is Romanianus uit Thagaste die door Augustinus is overgehaald tot het manicheïsme. De 
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In cat. rud. (400-405 AD) wordt Gods geduld een medicijn genoemd. Bedoeld is 
hier Gods geduld inzake het uitstel van het laatste oordeel. Dit medicijn is gericht 
op de bekering van heidenen, Joden en ketters die zich nog buiten de dorsvloer van 
de kerk bevinden.93 Nog afgezien hiervan is cat. rud. speciaal geschreven als basis-
instructie voor de missionaire catechese voor belangstellende heidenen. Augustinus 
heeft het handboek geschreven op verzoek van Deogratias, een diaken uit Carthago, 
die zelf betrokken is bij het christelijke onderwijs voor beginnelingen (rudes).94 Het 
genre van zo’n missionair handboek is als vanzelfsprekend gerelateerd aan de hoop 
op verandering ten goede. Deze hoop heeft in cat. rud. betrekking op heidense ‘bui-
tenstaanders’, verder ook op het kaf dat zich al binnen de begrenzing van de dorsvloer 
bevindt. Augustinus waarschuwt voor het vuur als de bestemming van het kaf. In dit 
verband spoort hij de slechte christenen (mali) aan om te breken met hun zondige 
leefwijze en een nieuw begin te maken als een echte christen. Het ‘reeds’ van de 
eschatologische scheiding is dus voluit voorlopig.95 Met nadruk stelt Augustinus dat 
niemand het bekeringsproces mag toeschrijven aan zichzelf: een rechtvaardige heeft 
zijn rechtvaardigheid niet te danken aan zichzelf, maar aan Christus die rechtvaardig 
 
 

uiteenzetting van de christelijke leer in uera rel. is speciaal bedoeld om hem terug te winnen voor 
de kerk, cf. o.a. uera rel. 12 en ep. 15.

93.  Cf. cat. rud. 11; hierin o.a. … quae medicina in exemplo patientiae dei, qui statuit usque in finem 
ista permittere. Deze woorden staan in een verband waarin Augustinus betoogt dat gesproken 
moet worden over de hoop op de opstanding (spes resurrectionis, corporis resurrectio) en over het 
toekomstige laatste oordeel (futurum ultimum iudicium) en de bijbehordende scheiding van boni 
en mali, zie cat. rud. 11. Wat betreft de verschillende categorieën buiten de dorsvloer van Christus 
noemt hij in cat. rud. 11: gentiles, Iudaei en haeretici; schismatici worden dus niet meer afzonder-
lijk benoemd; zie hierover hoofdstuk 5.

94.  Cf. cat. rud. 1 Petisti me, frater Deogratias, ut aliquid ad te de catechizandis rudibus, quod tibi usui 
esset, scriberem. dixisti enim, quod saepe apud Carthaginem, ubi diaconus es, ad te adducuntur 
qui fide christiana primitus imbuendi sunt, eo quod existimeris habere catechizandi uberem facul-
tatem, et doctrina fidei et suauitate sermonis.

95.  Cf. cat. rud. 11 … Uidet multos qui christiani appellantur (sc. et non sunt) … quis enim finis 
praestitutus sit in tali uita perseuerantibus, et quam sint in ipsa ecclesia tolerandi, ex qua in fine 
separandi sunt, diuinorum librorum testimoniis edocendum est. praenuntiandum est etiam inuen-
turum eum in ecclesia multos christianos bonos, uerissimos ciues caelestis Ierusalem, si esse ipse 
coeperit. In cat. rud. 12: christiani fiunt. Zie ook cat. rud. 26 sed isti reprobi sunt: et si ad tempus 
eos portat ecclesia, sicut area usque ad tempus uentilationis paleam sustinet; si non se correxerint 
et propter futuram sempiternamque requiem christiani esse coeperint, in fine separabuntur. nec 
sibi blandiantur, quod in area possunt esse cum frumento dei: quia in horreo cum illo non erunt, 
sed igni debito destinantur. Ook hier wordt de mogelijkheid van verandering ten goede benoemd, 
namelijk in de woorden si se correxerint et christiani esse coeperint.
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maakt.96 Wanneer hij het koren van de ware gelovigen benoemt als de uitverkorenen 
(electi), refereert hij bovendien aan de predestinatie, als verzekering van hun heil.97 
In cat. rud. functioneren deze verwijzingen naar God als de bewerker van het heil 
niet als belemmering maar als stimulans voor de hoop op verandering ten goede. 
Meteen na de verwijzing naar de uitverkiezing schrijft de kerkvader bijvoorbeeld dat 
niet iedereen zich rijp maakt voor de dag van zijn toorn, maar dat velen door Gods 
geduld worden gebracht tot berouw en bekering.98 De intentie van de missionaire 
catechese van de kerkvader is duidelijk: men mag aan de bekering van niemand 
wanhopen, omdat God nog geduld met mensen heeft zolang zij leven, en omdat 
Gods geduld geen andere bedoeling heeft dan dat zij tot berouw worden gebracht.99

In cons. eu. (400-405 AD) refereert Augustinus aan mensen die nog niet partici-
peren in de sacramenten, maar wel positief staan ten opzichte van het christelijke 
geloof. Waarschijnlijk denkt hij hier aan de catechumenen die nog niet zijn gedoopt. 
Zij zijn nog niet ingelijfd in de kerk van Christus, en kunnen daarom nog niet tot 
het koren worden gerekend. Maar volgens Augustinus worden zij al wel door Gods 
barmhartigheid geleid, zodat zij zover zullen komen. Kortom, hiermee spreekt hij zijn 
vertrouwen uit dat God het veranderingsproces in hun leven tot een goed einde zal 
brengen, dus dat zij koren zullen worden voordat hun aardse leven voorbij zal zijn.100

 96.  Cf. cat. rud. 11; hierin o.a. Ad extremum ne spes eius in homine ponatur, sedulo monendus est … 
non ideo nobis proponi exempla iustorum, ut ab eis iustificemur, sed ut eos imitantes ab eorum 
iustificatore nos quoque iustificari sciamus. Bedoeld is hier niet de forensische rechtvaardiging, 
maar de iustificatio als levenslang bekeringsproces, zoals blijkt uit het onmiddellijke vervolg: 
hinc enim fiet quod maxime commendandum est, ut cum ille qui nos audit, immo per nos audit 
deum, moribus et scientia proficere coeperit et uiam Christi alacriter ingredi, nec nobis id audeat 
assignare nec sibi. Zie over de iustificatio als innerlijk vernieuwingsproces o.a. A.F.N. Lekker-
kerker, Römer 7 und Römer 9 bei Augustin, Amsterdam 1942; G. de Ru, De rechtvaardiging bij 
Augustinus, vergeleken met de leer der iustificatio bij Luther en Calvijn, Wageningen 1966; J.B. 
ten Hove, Zonde en genade. Een onderzoek van Augustinus’ genadeleer vanuit zijn sermones 
over Romeinen 7 en 8 (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1994), met name p. 76-82; A. 
Schindler, ‘Iustificatio’ in: AL 3 (2004-2010), p. 859-864.

 97.  Cf. cat. rud. 48 waar het kaf van de ecclesia catholica in contrast staat met Gods uitverkorenen 
(electi sui).

 98.  Cf. cat. rud. 48 … et quia de numero eorum multi proficiunt, et ad placendum deo miseranti ani-
mas suas magno impetu conuertuntur. non enim omnes sibi per patientiam dei thesaurizant iram 
in die irae iusti iudicii eius: sed multos eadem omnipotentis patientia perducit ad saluberrimum 
paenitentiae dolorem. Zie ook cat. rud. 31 waar Augustinus naar aanleiding van de permixtio van 
koren en kaf schrijft: et tamen deus misericordissimus, et super impios homines patiens est, et 
praebet eis paenitentiae atque correctionis locum.

 99.  Cf. cat. rud. 50 Et ut de nullius hominis correctione desperet, quem patientia dei uidet uiuere, non 
ob aliud, sicut apostolus ait, nisi ut adducatur ad paenitentiam.

100.  Cf. cons. eu. 4,7 Sed sicut solent homines nondum audere Christi suscipere sacramenta et tamen 
nomini fauere christiano, ita ut christianos etiam suscipiant et non ob aliud eis, nisi quia christiani 
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In f. et op. (413 AD) betoogt Augustinus dat mensen die in openlijke zonde leven 
niet toegelaten mogen worden tot de doop. Daarmee wordt hun de toegang tot de 
dorsvloer van Christus ontzegd.101 De uitsluiting van de doop wordt door Augustinus 
besproken als een zaak van de kerkelijke tucht. Gezien het medische karakter van de 
kerkelijke tucht betekent deze uitsluiting geen onveranderlijke stand van zaken. De 
bedoeling is immers dat de buitengesloten mensen zullen breken met hun zondige 
leefwijze, zodat zij alsnog toegelaten kunnen worden.102 De medische functie van 
de tucht wordt ook benoemd inzake het kaf binnen de grenzen van de dorsvloer. 
Restricties bij het toelatingsbeleid voor de doop kunnen immers niet verhinderen dat 
er in de kerk kaf onder het koren is, hetzij verborgen, hetzij openlijk. In dit verband 
zoekt de kerkvader in eerste instantie naar mogelijkheden om het kaf tot bekering 
te brengen. Alleen voor gevallen waarin dat niet mogelijk is, bepleit hij tolerantia. 
Augustinus houdt dus rekening met hopeloze gevallen, maar laat zich motiveren door 
de hoop dat kaf verandert in koren.103

De area verschijnt in ciu. (424/425 AD wat betreft boek 18) niet in relatie tot 
het onderscheid binnen of buiten de kerk. Wel komen koren en kaf binnen de kerk 
in beeld naar aanleiding van een profetie van Haggaï over het herstel van de tem-
pel (Hag. 2,8-10). Deze profetie wordt betrokken op de kerk van Christus. Daarbij 
wordt het koren vereenzelvigd met de uitverkorenen (electi), en het kaf met de vele 
mensen die geroepen maar niet uitverkoren zijn.104 Het onderscheid tussen koren 
en kaf wordt hier dus uitdrukkelijk gerelateerd aan de uitverkiezing, zonder dat de 

sunt, obsequantur, de qualibus dicit, quod non perdunt mercedem suam, non quia iam tuti atque 
securi sibi debent uideri ex hac beniuolentia, quam erga christianos habent, etiamsi Christi bap-
tismo non abluantur nec unitati eius incorporentur, sed quia ita iam dei misericordia gubernantur, 
ut ad ea quoque perueniant atque ita securi de hoc saeculo abscedant.

101.  Cf. f. et op. 1-7 en 31; zie ook hoofdstuk 5. 
102.  In f. et op. 1-2 benoemt Augustinus herhaaldelijk de mogelijkheid dat mensen zich bekeren van 

hun zondige leefwijze, waarbij het verschil van inzicht gaat over de vraag of deze bekering wel 
of niet noodzakelijke voorwaarde is voor de toelating tot de doop. In o.a. f. et op. 4 wijst hij uit-
drukkelijk op de medische functie van de tucht. In f. et op. 31 schrijft hij dat zij wel binnenkomen 
op de dorsvloer van Christus wanneer zij zeggen dat zij breken met de wereld, nog afgezien van 
de vraag of hun woorden oprecht zijn.

103.  Cf. f. et op. 31 Qui autem saeculo saltem uerbis, etiamsi non factis, renuntiant, ueniunt quidem et 
inter triticum seminantur et in aream congeruntur et ouibus adgregantur et retia subeunt et con-
uiuantibus admiscentur, sed intus, siue lateant siue pareant, tunc erit ratio tolerandi, si potestas 
nulla est corrigendi, nec debet esse praesumptio separandi. Middelen voor de bedoelde correctio 
zijn het woord (in prediking en pastoraat) en de kerkelijke tucht.

104.  Augustinus refereert inzake de uitverkiezing aan Ef. 1,4 (sicut elegit nos in ipso ante mundi con-
stitutionem) en Matth. 22,14 (multi uocati, pauci uero electi). De uitverkorenen (electi) worden 
hier gecontrasteerd met de vele mensen die wel geroepen maar niet uitverkoren zijn. De mensen 
die geroepen maar niet uitverkoren zijn, worden vereenzelvigd met het vele kaf in de kerk, cf. 
ciu. 18,48.
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mogelijkheid van verandering ten goede wordt gethematiseerd. Daarmee is overigens 
niet gezegd dat kaf volgens Augustinus niet meer in koren zou kunnen veranderen. 
In de betreffende passage beperkt hij zich immers tot het ‘dat’ van de tijdelijke 
permixtio van de kerk in onderscheid van haar toekomstige gestalte.105 Het is in dit 
verband de moeite waard om ook te letten op de latere werken waarin de visie van 
Augustinus op de predestinatie zich ontwikkelt in debat met de ‘semipelagianen’.106 
In deze ‘semipelagiaanse’ geschriften komt de area niet terug als metafoor voor de 
kerk, maar de kerkvader spreekt zich wel uit over de betekenis van de paraenese. 
In bijvoorbeeld perseu. (427-430 AD) stelt hij dat Gods genade niet verankerd ligt 
in menselijke verdiensten maar in Gods welbehagen, opdat niemand anders dan 
God de eer krijgt. Dat Hij zijn genade geeft aan wie Hij wil, wordt herleid tot zijn 
barmhartigheid. Dat Hij zijn genade niet aan allen geeft, wordt herleid tot zijn recht-
vaardigheid.107 Volgens de kerkvader moet de redding van een mens van het begin tot 
het einde aan God worden toegeschreven.108 Al betwist hij niet dat een mens actief 
wordt betrokken bij zijn redding, met verwijzing naar Fil. 2,13 betoogt hij dat God 
het willen en het werken in een mens bewerkt overeenkomstig zijn welbehagen.109 
Daarbij presenteert hij verkiezing en verwerping niet als gelijkwaardige grootheden. 
Op infralapsarische wijze spreekt hij over een actieve verkiezing tot het heil, en een 
passief ‘laten’ in de massa perditionis waartoe de mensheid vanwege de zondeval 
behoort.110 In dit verband gaat Augustinus in op de vraag of zijn verwoording van de 

105.  Cf. ciu. 18,48 Ipse quippe architectus, qui dixit: multi uocati, pauci uero electi [Mt 22,14], non 
de his, qui uocati sic uenerunt, ut de conuiuio proicerentur, sed de electis demonstraturus est 
aedificatam domum, quae nullam ruinam deinceps formidabit. nunc autem, quando et hi replent 
ecclesias, quos tamquam in area uentilatio separabit, non apparet tanta gloria domus huius, quan-
ta tunc apparebit, quando, quisquis ibi erit, semper erit.

106.  De aanduiding ‘semipelagianisme’ is omstreden als anachronisme, zie hierover o.a. C. Leyser, 
‘Semi-Pelagianism’ in: AthAg (1999), p. 761-766. Bedoeld is het gedachtegoed waartegen Au-
gustinus zich keert in enkele geschriften uit zijn laatste levensjaren, met name gr. et lib. arb. 
(rond 426 AD), corrept. (rond 426 AD), perseu. (427-430 AD) en praed. sanct. (427-430 AD).

107.  Cf. perseu. 28 Conficitur itaque gratiam dei non secundum merita accipientium dari, sed secun-
dum placitum uoluntatis eius, in laudem et gloriam ipsius gratiae eius, ut qui gloriatur, nullo 
modo in se ipso, sed in domino glorietur: qui hominibus dat quibus uult, quoniam misericors est; 
quod et si non det, iustus est. In perseu. 33 schrijft Augustinus dat God zijn genade geeft non 
secundum merita nostra maar secundum ipsius secretissimam, eamdemque iustissimam, sapien-
tissimam, beneficentissimam uoluntatem.

108.  Cf. perseu. 33 Unde satis dilucide ostenditur, et inchoandi, et usque in finem perseuerandi gra-
tiam dei non secundum merita nostra dari.

109.  Cf. perseu. 33 Nos ergo uolumus, sed deus in nobis operatur et uelle: nos ergo operamur, sed deus 
in nobis operatur et operari, pro bona uoluntate. Hierbij verwijst Augustinus onder andere naar 
Ef. 1,4 qui nos per tale beneficium liberando de profundo huius mundi, elegit, et praedestinauit 
ante constitutionem mundi.

110.  Zie bijvoorbeeld Kraus, Vorherbestimmung, p. 44. In perseu. 35 schrijft Augustinus dat de prae-
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predestinatie een belemmering is voor de prediking. Hij wijst op het voorbeeld van 
de apostel Paulus die niet alleen over de uitverkiezing spreekt, maar ook volhardt 
in het verkondigen van Gods Woord.111 Veelzeggend is volgens hem dat Paulus niet 
alleen schrijft dat God het willen en het werken bewerkt (Fil. 2,13), maar dat hij 
ook aanspoort om te willen en te werken wat God behaagt (Fil. 2,12).112 Hij besluit 
zijn antwoord als volgt: ‘De beschrijving van de predestinatie wordt ons aangereikt 
door de Goddelijke Schrift. Waarom zouden we deze dan beschouwen als schadelijk 
voor de prediking, voor het gebod, voor de aansporing en voor de vermaning die 
alle veelvuldig voorkomen in dezelfde Goddelijke Schrift?’113 Overigens laat de 
kerkvader in perseu. merken dat hij zich bewust is van mogelijk misbruik van de 
uitverkiezingsleer. Hij waarschuwt voor een voorstelling van zaken die geen ruimte 
laat aan een appel op de menselijke verantwoordelijkheid: ‘Hoe men ook over Gods 
voorkennis spreekt, als de menselijke onverschilligheid maar wordt verdreven.’114 
Daarbij schrijft hij dat de uitverkiezing niet wanhopig wil maken, maar hoop op God 
wil wekken: ‘U moet volstrekt niet wanhopig zijn over uzelf, want u wordt bevolen 
om uw hoop te vestigen op Hem, niet op uzelf.’115

Wanneer men leest hoe Augustinus schrijft over de uitverkiezing, dan kan men 
kritiek hierop hebben, ook op zijn exegese van bepaalde Bijbelgedeelten.116 Maar 

destinatie meer is dan alleen voorwetenschap (praescientia), omdat het goede dat God van tevo-
ren ziet, door Hemzelf wordt bewerkt: haec est praedestinatio sanctorum, nihil aliud: praescientia 
scilicet, et praeparatio beneficiorum dei, quibus certissime liberantur, quicumque liberantur. ce-
teri autem ubi nisi in massa perditionis iusto diuino iudicio relinquuntur? Op soortgelijke (in-
fralapsarische) wijze spreken later de Canones van Dordrecht ofwel de Dordtse Leerregels in 
bijvoorbeeld 1,1-7 over de uitverkiezing, zie J.N. Bakhuizen van den Brink, De Nederlandsche 
Belijdenisgeschriften, Amsterdam 1940, p. 218-287 met name p. 224-227.

111.  Cf. perseu. 34 Nonne ille doctor gentium in fide et ueritate et praedestinationem toties commen-
dauit, et uerbum dei praedicare non destitit?

112.  Cf. perseu. 34.
113.  Cf. perseu. 34 Cur ergo praedicationi, praeceptioni, exhortationi, correptioni, quae omnia fre-

quentat scriptura diuina, existimamus inutilem definitionem praedestinationis, quam commendat 
eadem scriptura diuina. Zie ook perseu. 36. In perseu. 37 Quamuis ergo dicamus dei donum esse 
oboedientiam; tamen homines exhortamur ad eam. sed illis qui ueritatis exhortationem oboe-
dienter audiunt, ipsum donum dei datum est, hoc est, oboedienter audire: illis autem qui non sic 
audiunt, non est datum. 

114.  Cf. perseu. 57 Et si quo alio modo dei praescientia praedicari potest, ut hominis segnitia repella-
tur. Zie ook perseu. 38.

115.  Cf. perseu. 61-62; in perseu. 62 Absit autem a uobis, ideo desperare de uobis, quoniam spem 
uestram in ipso habere iubemini, non in uobis. In dit verband worden diverse Schriftteksten geci-
teerd die aansporen om de hoop te vestigen op God, niet op een mens, zoals Ps. 117/118,8 bonum 
est confidere in domino quam confidere in homine.

116.  Zie hiervoor bijvoorbeeld Kraus, Vorherbestimmung, p. 44-58; Ogliari, Gratia et Certamen, met 
name p. 403-428 (‘Conclusion’).
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men kan niet ontkennen dat hij meer waarde hecht aan het naspreken van de Heilige 
Schrift dan aan het presenteren van een filosofisch of dogmatisch coherent systeem. 
Evenmin kan men de doctor gratiae verwijten dat zijn verkiezingsleer in zijn amb-
telijke praktijk de paraenese de pas zou afsnijden. Tot in zijn laatste levensjaren, 
waarin zijn gedachten over de predestinatie tot volle ontwikkeling komen, verdedigt 
hij de betekenis van de paraenese, ook wanneer hij de eer van het heil uitsluitend 
geeft aan God en Gods verkiezende genade.

6.4.2 Homiletische werken
De homiletische werken zijn van groot belang wanneer het gaat over de voorlopig-
heid van het ‘reeds’ van de eschatologische scheiding. Hier gaat het immers over de 
vraag naar de (on)mogelijkheid van de hoop op verandering ten goede, en daarmee 
de vraag naar de betekenis van de paraenese in de prediking. Bij het zoeken naar 
een antwoord op deze vragen zal eerst worden gelet op de voorlopigheid van het 
onderscheid binnen of buiten de dorsvloer, en vervolgens van het onderscheid tussen 
koren en kaf binnen de kerk. Daarbij blijven de preken die al zijn besproken in de 
context van de donatistische polemiek buiten beschouwing.

6.4.2.1 De voorlopigheid van het onderscheid binnen en buiten de kerk
Wanneer Augustinus in s. 5 spreekt over koren en kaf in de kerk, merkt hij terloops 
op dat de kerk al is afgescheiden van ketters zoals de donatisten, de arianen en de 
manicheeërs. De mogelijkheid van een verandering ten goede wordt daarbij niet 
expliciet vermeld.117 Dat verandert wanneer de prediker in het onmiddellijke vervolg 
refereert aan het Joodse volk. Daarbij vereenzelvigt hij Ezau met het Joodse volk 
(populus Iudaeus) en Jakob met het christelijke volk (populus christianus).118 Hier-
uit zou afgeleid kunnen worden dat hij het Joodse volk afschrijft, maar dat is niet 
de bedoeling.119 Al worden de Joden zondaren (peccatores) genoemd vanwege hun 
ongeloof, volgens Augustinus hebben zij de mogelijkheid om zich te bekeren en zich 
te voegen bij hun jongere broer, ofwel de christelijke kerk.120 In dit verband spreekt 

117.  Cf. s. 5,3; zie ook hoofdstuk 5. In bijvoorbeeld s. 223,2 en Io. eu. tr. 10,9 wordt eveneens be-
noemd dat men buiten de dorsvloer van de katholieke kerk verloren gaat, zonder dat daarbij de 
mogelijkheid van verandering ten goede wordt geëxpliciteerd. Toch staan deze opmerkingen in 
een context die voluit paraenetisch is richting de gemeente aan wie de preek is geadresseerd. In 
deze passages gaat het de prediker dus evenmin om een onveranderlijke stand van zaken, maar 
om een indringende waarschuwing voor de hoorders in de kerk.

118.  Cf. s. 5,4-6; in s. 5,6 bijvoorbeeld: Non ergo ecclesia quae dicit: iudica me deus et discerne cau-
sam meam de gente non sancta [Ps 42,1], ab Esau (sc. populo Iudaeorum) se uult discerni, a quo 
iam discreta est, sed a christianis malis.

119.  Zie inzake de heilsverwachting voor het Joodse volk ook hoofdstuk 3.
120.  Cf. s. 5,4 … nisi quia ostendit illos, quos Esau praefigurabat (sc. populum Iudaeorum), sic esse 
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hij over vele Joden die al tot geloof in Christus zijn gekomen.121 Ook stimuleert hij 
de gemeenteleden om het Evangelie van Jezus Christus te delen met de Joden die 
ze in het dagelijkse leven ontmoeten. Wanneer een dergelijk contact ertoe leidt dat 
een Jood tot geloof komt, dan wordt hij een broeder en een mede-erfgenaam van 
de hemelse erfenis.122 Met andere woorden wordt dezelfde boodschap vertolkt in s. 
229F (=Guelf. 10). Eerst wordt het Joodse volk aangeduid als kaf. Daarna volgt een 
vergelijking met Jakobs kreupelheid na de worsteling bij de Jabbok (Gen. 31). Hier 
betekenen de beelden evenmin een onveranderlijkheid. Zij gaan immers gepaard 
met de paraenese: ‘Laten zij die nog in leven zijn zich bekeren van het kreupel zijn 
en tot de zegen komen.’123

De hoop op verandering ten goede wordt in s. 71 betrokken op het bekende collec-
tiuum van heidenen, Joden, ketters en scheurmakers. Wanneer de prediker stelt dat er 
buiten de dorsvloer van de kerk geen vergeving van zonden is, communiceert hij dat 
men hoop moet houden voor ieder mens (de nullo desperandum est). De grond voor 
deze positieve verwachting vindt hij in Gods geduld. Volgens hem betekent Gods 
geduld dat God een mens de tijd geeft om tot berouw te komen en zich te bekeren. 
Daarbij refereert hij aan Ez. 18,23 om te verkondigen dat God niet wil dat een god-
deloze in zijn zonden zal sterven, maar dat hij zich zal bekeren en leven. Daarom is 
er volgens de prediker levenslang verandering ten goede mogelijk, zelfs voor hen 
aan wie men het meeste wanhoopt.124 Concreet benoemt hij de mogelijkheid dat 

peccatores ut in potestate haberent et in libero arbitrio, mutare se et fratri coniungi?
121.  Wanneer Augustinus spreekt over vele gelovigen uit de Joden, denkt hij primair aan de eerste 

christelijke gemeente in de tijd van het Nieuwe Testament, cf. s. 5,5 Et quanti hoc fecerunt (s.c. 
crediderunt) primis temporibus fidei? milia. Zie ook hoofdstuk 3.

122.  Cf. s. 5,5 Quanti Iudaei crediderunt attendite. et modo, si quem Iudaeum inueneris, et euangeli-
zaueris illi dominum Iesum Christum, et crediderit, nonne soluet iugum a ceruice sua? et quanti 
hoc fecerunt primis temporibus fidei? milia. omnino qui tunc crediderunt, sicut legimus, et ex 
seruis facti sunt fratres et coheredes.

123.  Cf. s. 229F,2-3 (=Guelf. 10,2-3). In s. 229F,2 (=Guelf. 10,2) o.a. Ne attendatis Iudaeos qui modo 
sunt palea, id est, illius areae quae tunc triturata est. Hier gaat het over de dorsvloer van het 
Joodse volk, zie hoofdstuk 3. Verderop merkt Augustinus op dat Israël in velen kreupel is, maar 
in weinigen gezegend, cf. s. 229F,3 (=Guelf. 10,3) ecce Israhel benedictus. sed in multis claudus, 
in paucis benedictus. Bedoeld zijn de Joden die niet of wel in Christus geloven. Aan het slot van 
s. 229F,3 (=Guelf. 10,3) volgt de paraenese: agnosco pauca grana, admiror aceruum palearum; 
sed uideo quid debeatur horreo, quid flammae. et nunc audiant, adhuc uiuunt: corrigant claudica-
tionem, ueniant ad benedictionem.

124.  Volgens Augustinus is er uitsluitend vergeving binnen de ecclesia catholia die Christus door 
Zijn Heilige Geest vergadert, cf. s. 71,37. Zie ook hoofdstuk 5. Zie verder s. 71,21 de nullo enim 
desperandum est, quamdiu patientia dei ad paenitentiam adducit; nec de hac uita rapit impium, 
qui non uult mortem impii quantum ut reuertatur et uiuat (Ez. 18,23) … quid, si isti quos in quo-
cumque genere erroris notas et tamquam desperatissimos damnas, ante quam finiant istam uitam, 
agunt paenitentiam et inueniunt ueram uitam?
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iemand die vandaag nog een heiden is, morgen een christen zal zijn. Eveneens is het 
volgens hem mogelijk dat een ongelovige Jood tot geloof in Christus komt, dat een 
ketter zich door de katholieke waarheid zal laten leiden, en dat een scheurmaker de 
katholieke vrede zal omhelzen.125 In en. Ps. 25,2 houdt Augustinus de gemeente voor 
dat de kloof tussen christenen en heidenen minder onoverbrugbaar is dan hij lijkt: ‘U 
kunt iemand wel uitlachen omdat hij stenen afgodsbeelden aanbidt, maar het is goed 
mogelijk dat hij tot bekering komt en God nog meer toegewijd zal zijn dan u.’126 In dit 
verband herinnert hij eraan dat ook een heiden voor een christen zijn naaste is, en dat 
heidenen en christenen dezelfde voorouders hebben in Adam en Eva. Hiermee creëert 
hij verwachting voor de bekering van hen die zich nog buiten de kerk bevinden.127

Van zijn missionaire intentie geeft de kerkvader ook blijk wanneer hij in s. 313G 
(=Morin 2) spreekt over de haat van de wereld (Joh. 15,19): ‘Ongetwijfeld haten de 
heidenen de christenen, maar wij haten hen niet, wij zoeken hun behoud.’128 Ter 
illustratie wijst hij op de menigte van heidenen (gentium multitudo) die tot geloof 
is gekomen.129 In een andere preek benoemt hij de functie van Gods Woord (sermo 
Dei) als een tweesnijdend zwaard waardoor heidenen tot bekering komen. Door dit 
zwaard wordt de heiden op zodanige wijze gedood dat de heiden in hem sterft, en 
hij verder leeft als christen.130 In dit verband stimuleert de prediker de missionaire 
gezindheid van zijn hoorders. Hij spoort hen aan om het zwaard van Gods Woord 
actief te hanteren in hun eigen omgeving, afhankelijk van hun mogelijkheden. Daar-
bij noemt hij het concrete voorbeeld van iemand die zijn vriend aanspreekt op het 
vereren van afgodsbeelden, en hem wijst op zijn Schepper, in de hoop dat hij zich 
zal bekeren tot God.131

125.  Cf. s. 71,21 Paganus est hodie: unde scis, utrum sit futurus crastino christianus? Iudaeus infidelis 
est hodie: quid, si cras credat in Christo? haereticus est hodie: quid, si cras sequitur catholicam 
ueritatem? schismaticus est hodie: quid, si cras amplectitur catholicam pacem?

126.  Cf. en. Ps. 25,2,2 Non enim nosti quid sit apud deum, quomodo illum praesciuerit deus ignoras. 
aliquando quem irrides adorantem lapides, conuertitur, et adorat deum, fortasse religiosius quam 
tu, qui eum paulo ante irridebas.

127.  Cf. en. Ps. 25,2,2; zie ook en. Ps. 25,2,5-6 en en. Ps. 25,2,11-12. In en. Ps. 25,2,11 o.a. Quare 
illuminatus es? quia conuertisti te ad aliud quod tu non eras. quid est aliud quod tu non eras? Deus 
lumen est. non enim tu lumen eras, quia peccator eras … “fuistis enim aliquando tenebrae, nunc 
autem lux” [Eph 5,8].

128.  Cf. s. 313G,2 (=Morin 2,2) Quicumque sunt pagani, sine dubio oderunt christianos. nos eos non 
odimus, sed quaerimus. Overigens wordt hier ook de haat benoemd van de Joden, de ketters, en 
van heel de wereld, maar dan zonder expliciete vermelding van inspanningen die zijn gericht op 
hun bekering.

129.  Cf. s. 313G,3 (=Morin 2,3).
130.  Cf. en. Ps. 149,13 Quomodo, inquies, pagani occiduntur? quomodo, nisi cum christiani fiunt? 

quaero paganum, non inuenio; christianus est: ergo mortuus est paganus.
131.  Cf. en. Ps. 149,12-16. In en. Ps. 149,13 o.a. Procedat ex uobis framea bis acuta, nolite cessare; 
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De hoop op verandering ten goede bij de buitenstaanders komt verder tot uiting in 
diverse aansporingen tot gebed. Naar aanleiding van de woorden van Ps. 30/31, 16  
(‘Red mij uit de handen van mijn vijanden en van hen die mij vervolgen’) gaat Au-
gustinus in op de vraag welke vijanden hier worden bedoeld.132 Volgens hem gaat 
het hier niet over menselijke, maar over geestelijke vijanden, namelijk de duivel en 
zijn demonen. Daarbij maakt hij het volgende onderscheid. Volgens hem hoeft men 
niet te bidden voor de duivelen, maar wel voor alle mensen binnen of buiten de ker-
kelijke dorsvloer, zelfs voor vijanden die de kerk schade berokkenen. Goddeloze en 
ongelovige mensen kunnen immers veranderen in vrome en gelovige mensen.133 Op 
soortgelijke wijze klinkt in en. Ps. 34,2 de vermaning om niet alleen te bidden voor 
zichzelf, maar ook voor hen die de kerk vervolgen. De missionaire intentie daarbij is 
duidelijk: dat ook deze vijanden van de kerk tot bekering komen. De prediker spreekt 
hier over een verandering die resulteert in geestelijke gezondheid en gerechtigheid 
(ad sanitatem iustitiae conuertantur). Bedoeld is dus niet alleen een verandering 
waarbij men zich formeel aansluit bij de kerk, maar ook een inwendige verandering 
ofwel een verandering in koren op de dorsvloer van de kerk.134

Al gaat het hem ten diepste om de verandering van hart en wil, in util. ieiun. ver-
dedigt Augustinus de inzet van allerlei middelen om hen die afgedwaald zijn terug 
te brengen. Het betreft een preek die hij vermoedelijk gehouden heeft na de collatio 
Carthaginiensis, al trekt hij niet alleen lijnen naar de donatistische kerk maar ook 
naar ketters, Joden en heidenen.135 Indringend waarschuwt de prediker dat het bui-
ten- en binnenkerkelijke kaf zal eindigen in het vuur. Daarbij spoort hij aan tot de 
uiterste inspanning om hen die van de kerk zijn vervreemd terug te brengen.136 Deze 

dedit illam uobis deus pro modulo uestro. Aansluitend volgt hier het genoemde voorbeeld.
132.  Cf. en. Ps. 30,2,3,2 Erue me de manibus inimicorum meorum, et a persequentibus me. [Ps 30,16] 

dicamus hoc, et unusquisque de inimicis suis dicat hoc. bonum est enim, et orare debemus ut nos 
deus eruat de manibus inimicorum nostrorum. sed intellegendi sunt inimici, pro quibus orandum 
sit, et contra quos orandum sit.

133.  Cf. en. Ps. 30,2,3,2-3; hierin o.a. Nam ex impiis et infidelibus cum essent facti pii et fideles, 
sic eos alloquitur idem apostolus: fuistis enim aliquando tenebrae, nunc autem lux in domino  
[Eph 5,8].

134.  Cf. en. Ps. 34,2,3-4 Et admonemur in omni tribulatione nostra, non cogitare quemadmodum 
respondeamus inimicis, sed quemadmodum orando deum propitiemus, et maxime ne tentatione 
uincamur; deinde, ut etiam illi qui nos persequuntur, ad sanitatem iustitiae conuertantur.

135.  Cf. util. ieiun. 10-11; hierin o.a. Lites immisit (sc. hostis, sc. diabolos) inter christianos, quia 
multos deos non potuit fabricare christianis; sectas multiplicauit, errores seminauit, haereses in-
stituit. In de bredere context worden ook de Joden (util. ieiun. 7) en de heidenen (util. ieiun. 7-10) 
genoemd.

136.  Augustinus spreekt hier over het kaf van Christus (palea dominica), in zijn werken een hapax. 
De uitdrukking lijkt een contradictio in terminis, omdat het kaf in principe een aanduiding is van 
hen die niet bij Christus horen. Met deze uitdrukking geeft Augustinus aan dat het buitenkerke-
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inspanning wordt volgens Augustinus gemotiveerd door liefde, al sluit hij hierbij het 
gebruik van dwang niet uit.137 De urgentie van deze inspanningen waardeert hij hoog, 
omdat het gaat om verlossing uit de afgrond van het verderf (abyssus perditionis) 
en over redding uit het dreigende vuur. De prediker noemt dit ‘reddingswerk’ zelfs 
zijn grote levenswerk (magnum opus uitae nostrae).138 

In zijn preken wijst Augustinus de gemeente ook op haar eigen verantwoorde-
lijkheid in haar levenswandel. Wanneer christenen zich misdragen, geven zij de 
buitenwacht aanleiding om negatief te spreken over de kerk. Dit gaat ten koste van 
de werfkracht van de kerk. Des te meer spoort de prediker zijn hoorders aan om te 
leven als goede christenen, zodat hun gedrag niemand aanleiding geeft om zich te 
distantiëren van de kerk.139 De herhaalde aansporing om te bidden voor alle mali 
die nog geen koren zijn, wordt vergezeld van de relativerende opmerking dat iede-
re goede christen zelf ook slecht is geweest. Het koren op de dorsvloer is dus een 
zichtbaar bewijs dat verandering ten goede mogelijk is, niet dankzij zichzelf maar 
dankzij Christus.140

lijke kaf in werkelijkheid op de dorsvloer van Christus thuishoort, en daarom daar thuisgebracht 
behoort te worden.

137.  Cf. ook util. ieiun. 11. Al wordt hier niet expliciet verwezen naar de keizerlijke wetten, deze zijn 
hier als vanzelfspekend wel bedoeld. Augustinus gebruikt de voorbeelden van een dokter die 
soms hardhandig moet ingrijpen voor het behoud van zijn patiënt, en van een jongen die ondanks 
zijn tegenstribbelen toch voor zijn eigen bestwil naar school moet. Verderop herinnert hij aan de 
roeping van de kerk om vissers (piscatores) en jagers (uenatores) van mensen te zijn. Zij jagen 
hun prooi in de netten: sed retio nostra uita est; tantum dilectio conseruetur. nec attendas quam 
illi sis molestus, sed quam tibi ille sit dilectus. qualis pietas, si parcis et moritur? Zie ook util. 
ieiun. 12-13.

138.  Cf. util. ieiun. 10 Satagere ergo debemus, fratres mei, cum tempus est, quantis possumus uiribus, 
quanta possumus intentione, ut, si fieri potest, et palea redeat, dum frumenta non pereant. dilectio 
nostra hic probatur, magnum opus uitae nostrae proponitur. non nos inueniremus quantum fratres 
diligamus, si nemo periclitaretur; non appareret quanta esset dilectio inquisitionis, si nihil teneret 
abyssus perditionis.

139.  Cf. s. 15,6 Esto ergo bonus intus, malum tolera et foris et intus. foris tolera haereticum, tolera 
Iudaeum, tolera paganum. tolera et intus malum christianum … fiunt multa mala a christianis 
malis. illi qui foris sunt et nolunt esse christiani inueniunt occasiones ad excusationes … esto 
bonus christianus, ut conuincas calumniosum paganum. In s. 15 gaat het over een afkeurenswaar-
dige levenswandel van christenen op wie heidenen terechte kritiek kunnen hebben. Zie verder 
bijvoorbeeld util. ieiun. 10 non inueniat paganus occasionem qua nolit esse christianus. In util. 
ieiun. gaat het over de verdeeldheid onder christenen die afstotend kan werken, in contrast met 
de aantrekkende werking van christelijke eenheid, cf. util. ieiun. 10 et si forte fastidiunt et hinc 
nobis calumniantur, quod unitatem inter nos christiani non habemus, et inde sunt tardi et pigri ne 
ueniant ad salutem ...

140.  Cf. s. 15,7-9; in s. 15,7 o.a. Ergo boni orate pro malis. In s. 15,9 exercere ergo in mediis malis 
(sc. et foris et intus, cf. s. 15,6), o bone, si quis es bonus, non de tuo bone quia fuisti malus, sed 
de illius qui numquam est malus, exercere in mediis malis.
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6.4.2.2 De voorlopigheid van het onderscheid tussen koren en kaf
Al voordat Augustinus begint te preken, heeft hij in uera rel. geschreven dat het ieders 
eigen wilskeuze is of hij koren is of kaf.141 Toch spreekt hij zo niet meer in zijn vroeg-
ste preken.142 In bijvoorbeeld s. 259 wordt een mogelijke verandering van koren en/of 
kaf niet expliciet benoemd. Wel refereert de prediker aan de geestelijke verandering 
die hij waarneemt bij de nieuwe dopelingen, maar daarbij benadrukt hij dat zij alle 
goeds te danken hebben aan Christus, niet aan zichzelf.143 In de vroege psalmpreken 
wordt de beeldtaal van de dorsvloer evenmin gebruikt voor een mogelijke verandering 
ten goede.144 Wel wordt de mogelijkheid van bekering als zodanig gecommuniceerd 
in en. Ps. 6, bijvoorbeeld met de woorden van het gebed om onverdiende genade, 
conform de psalmtekst.145 De hoop op de bekering van zondaren komt terug in en. Ps. 
9.146 In en. Ps. 100 spreekt de prediker over God die in zijn geduldige barmhartigheid 
zondaren tot berouw brengt voordat Hij komt om te oordelen.147 Daarnaast worden 
de hoorders in deze homiletische verhandeling actief opgeroepen om anderen aan te 
sporen tot bekering.148 Het ‘reeds’ van de toekomstige scheiding heeft in deze vroege 
 

141.  Cf. uera rel. 10; zie boven (niet-homiletische werken).
142.  Preken waarvan een vroege datering (tijdens het presbyteriaat van Augustinus) relatief onomstre-

den is en waarvan geldt dat de area hierin functioneert zijn: s. 259, en. Ps. 6, en. Ps. 8, en. Ps. 
9, en en. Ps. 100, zie hoofdstuk 1 (chronologische overzicht) en hoofdstuk 5 (het onderscheid 
tussen koren en kaf). 

143.  Cf. s. 259,1 … in nomine domini nostri Iesu Christi, per quem nobis peccata dimissa sunt, qui 
uoluit pretium nostrum esse sanguinem suum, qui nos indignos qui uel serui eius diceremur, 
fratres facere dignatus est. Zie ook s. 259,3 si quaeris quid merueris, attende peccata tua … si 
peccatorum meritum quaeris, quid occurrit nisi supplicium? obliuiscere ergo merita tua, ne tibi 
faciant in corde terrorem: aut noli potius obliuisci, ne per superbiam repellas misericordiam.

144.  Cf. en. Ps. 6,10; en. Ps. 8,1; en. Ps. 9,17; en. Ps. 100,12. In deze enarrationes functioneert de 
area wel in het kader van de geestelijke scheiding tussen koren en kaf.

145.  Cf. en. Ps. 6,5 waar Augustinus ingaat op de bekering (conuersio) en onder andere zegt: conuer-
tere, domine [Ps 6,5], addidit: et erue animam meam [Ps 6,5] … saluum me fac, inquit, propter 
misericordiam tuam [Ps 6,5]. intellegit non suorum meritorum esse quod sanatur, quandoquidem 
peccanti et datum praeceptum praetereunti, iusta damnatio debebatur. sana me ergo, inquit, non 
propter meritum meum, sed propter misericordiam tuam.

146.  Zie bijvoorbeeld en. Ps. 9,1 waar Augustinus ingaat op de wijze waarop Christus mensen straft 
in het heden (in onderscheid van het toekomstige oordeel), en daarbij benoemt dat zijn intentie 
hun bekering is: … et poena quae nunc occulte agitur, nondum damnatione peccantium, sed aut 
exercitatione conuersorum, aut admonitione ut conuertantur, aut caecitate ut damnationi praepa-
rentur qui conuerti noluerint.

147.  Zie bijvoorbeeld en. Ps. 100,1 Nisi enim primo deus per misericordiam parceret, non inueniret 
quos per iudicium coronaret. est ergo misericordiae tempus, quando patientia dei ad paenitentiam 
adducit peccantes.

148.  Zie bijvoorbeeld en. Ps. 100,6 Tales (sc. mali) quando uideritis, fratres, corripite, arguite, corri-
gite, et si non potestis corripere aut corrigere, nolite consentire.
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preken dus wel een voluit voorlopig karakter, maar dit is nog niet rechtstreeks af te 
leiden uit het gebruik van de metafoor van de dorsvloer an sich.

Opmerkelijk is een passage in en. Ps. 8, waar de prediker niet spreekt over kaf 
dat koren wordt, maar over koren dat door middel van Gods Woord wordt geboren 
uit het omhullende kaf van de wereldse mensen in de kerk. Hier gaat het dus toch 
over koren dat voortkomt uit kaf.149 Ook uit andere passages in deze enarrationes is 
af te leiden dat de prediker geen onveranderlijke stand van zaken verkondigt, maar 
indringend spreekt over een geestelijke verandering ten goede. Toch gebruikt hij 
daarbij nog niet het vocabulaire van de dorsvloer.150 

Het taalveld van de dorsvloer wordt wel gebruikt voor de geestelijke verandering 
in s. 252, een preek die wordt gedateerd in het begin van Augustinus’ episcopaat.151 
Hier communiceert de prediker zijn hoop dat het kaf van de carnales zal veranderen 
in koren. Daarbij verkondigt hij dat God ieder mens de keuzemogelijkheid heeft ge-
geven om te kiezen of hij koren is of kaf. In deze vroegste traceerbare preekpassage 
waarin de kerkvader dit doet, neemt hij de moeite om een korte toelichting te geven: 
‘Dit is namelijk het verschil tussen dat echte kaf en die vleselijke mensen, dat zulk 
kaf geen vrije wil heeft, maar dat God aan de mens een vrije wil heeft gegeven.’ 
Gewoon kaf kan immers niet veranderen in koren, maar vleselijke mensen kunnen 
wel veranderen in geestelijke.152

149.  Cf. en. Ps. 8,1 … quae (sc. integumenta) necessaria erant et ut nascerentur et ut crescerent atque 
ad maturitatem messis peruenirent … his ergo uel integumentis uel sustentaculis, id est paleis in 
area frumenta, et uinaciis in torcularibus uina exuuntur; sicut in ecclesiis a multitudine saecu-
larium hominum, quae simul cum bonis congregatur, quibus ut nascerentur et apti fierent uerbo 
diuino, necessaria erat illa multitudo … Omdat in ecclesiis een plaatsbepaling is (in in combinatie 
met ablativus) bedoelt Augustinus hier vermoedelijk wereldse mensen (multitudo saecularium 
hominum) die behoren bij de kerk. Overigens vertaalt Maria Boulding uerbo diuino finaal (‘to 
receive the divine word’), cf. J.E. Rotelle in: Works(NY) 3,15 (2000), p. 129. Voor de hand lig-
gender is het om de woorden instrumenteel te vertalen: door middel van het goddelijke Woord.

150.  Ter illustratie van het paraenetische kader waarin de area functioneert: in bijvoorbeeld en. Ps. 6,3 
gaat het over de hoop op geestelijke genezing (sanari), in en Ps. 6,5 over gebed om bekering, in 
en. Ps. 9,1 over de hoop dat mensen die zich nog niet hebben bekeerd tot bekering zullen komen 
(ut conuertantur), in en. Ps. 100,1 over Gods geduld waardoor zondaren tot berouw worden 
gebracht, en in en. Ps. 100,6 worden de hoorders aangespoord om te doen wat zij kunnen om 
anderen te vermanen en tot bekering te roepen. 

151.  Zie het chronologische overzicht in hoofdstuk 1. Kunzelmann geeft argumenten voor zijn date-
ring in 396 AD, en deze worden doorgaans overgenomen, al zou op grond van zijn argumenten 
een enigszins latere datering ook mogelijk zijn, mits eerder dan 400 AD. Zie A. Kunzelmann, 
‘Die Chronologie der Sermones des hl. Augustinus’ in: Miscellanea Agostiniana II, Roma 1931, 
p. 417-520, met name p. 492.

152.  Cf. s. 252,6 Bonum est illis ut fiant frumentum. hoc enim interest inter illas ueras paleas, et istos 
carnales homines, quia paleae illae non habent liberum arbitrium, homini autem deus dedit libe-
rum arbitrium. et si uult homo, heri fuit palea, hodie fit frumentum: si a uerbo dei se auertat, hodie 
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Het is de vraag waarom Augustinus in zijn vroegste preken (tijdens zijn presby-
teriaat) nog niet expliciet spreekt over een mogelijke verandering van kaf in koren, 
vooral omdat hij dat wel heeft gedaan voordat hij begint te preken.153 Mogelijk hangt 
deze aanvankelijke terughoudenheid samen met de nieuwe Paulinische accenten die 
zijn getraceerd in exp. Gal., een geschrift uit de eerste begintijd van zijn ambtelijke 
werkzaamheid.154 Hierdoor krijgt hij immers meer oog voor het genadekarakter van 
het heil. Toch veroorlooft hij zich in s. 252 alweer de vrijheid om op soortgelijke wijze 
als in uera rel. te spreken over een verandering van kaf in koren. Theoretisch zou 
dit kunnen betekenen dat hij het eerder ingeslagen Paulinische spoor weer verlaat, 
maar gezien zijn verdere ontwikkeling is dat niet waarschijnlijk. Wel wordt in het 
onderstaande aangetoond dat het patroon van s. 252 terugkomt in latere preken. Dat 
wijst erop dat Augustinus in zijn preken een groot accent op de menselijke verant-
woordelijkheid blijft leggen, ook wanneer hij in zijn theologische bezinning meer 
aandacht krijgt voor Gods genade als de beslissende factor.155

Koren en kaf worden in s. 4 evenals in s. 252 vereenzelvigd met spiritales en 
carnales.156 Op soortgelijke wijze als in s. 252 krijgt de gemeente in s. 4 te horen 
dat zijzelf kan kiezen bij welke categorie men wil behoren: ‘U bent vrij om, als u dat 
wilt, zich te bekeren.’157 Wel wordt er nu bij vermeld dat iedereen die van een vlese-

fit palea. Later zal Augustinus zeggen dat de vrije wil van de mens (liberum arbitrium) feitelijk 
niet meer hiertoe in staat is, omdat zij dit vermogen heeft verloren door de zonde, zie o.a. s. 131,6 
uerum est, magnas arbitrii liberi uires homo, cum conderetur, accepit; sed peccando amisit. In 
mortem lapsus est, infirmus factus est, a latronibus semiuiuus in uia relictus est …

153.  Cf. uera rel. 10, zie boven.
154.  Zie boven (niet-homiletische werken). Overigens schrijft Frend dat zowel de katholieken als de 

donatisten al decennia voorafgaand aan de pelagiaanse controverse vertrouwd waren met onder 
andere de predestinatie, zie Frend, The Rise of Christianity, p. 653 en 686.

155.  Illustratief voor deze theologische bezinning is bijvoorbeeld exp. Gal. (394-395 AD) en vooral 
Simpl. (396-397 AD); zie inzake de verhouding tussen Gods genade en de paraense bij Augusti-
nus ook boven (niet-homiletische werken). Overigens bevestigt de waarneming dat Augustinus 
de metafoor van de dorsvloer (de realiteiten van koren en kaf) niet rechtstreeks relateert aan de 
liberum arbitrium in preken die doorgaans worden gedateerd tijdens zijn presbyteriaat, maar wel 
in preken die doorgaans worden gedateerd tijdens zijn episcopaat, dat er geen sprake is van een 
radicale breuk tussen de periode voor en na Simpl. (396/397 AD). Er is dus meer continuïteit dan 
vaak wordt verondersteld. Zie hiervoor ook het begin van hoofdstuk 6 waar in de noten wordt 
gerefereerd aan de studie van Dupont.

156.  Cf. s. 4,32; in deze preek gebruikt Augustinus ook de namen Jakob en Ezau evenals de aandui-
ding boni en mali voor hetzelfde onderscheid, cf. o.a. s. 4,27-32.

157.  Cf. s. 4,30 Sed ne tolleret liberum arbitrium … liberum tibi est, si uolueris, conuerti; non quasi 
duo eritis, sed unus Iacob. omnes enim qui conuertuntur ab Esau, ad Iacob pertinent. Overigens 
worden de volgende middelen genoemd wat betreft de verandering ten goede: Gods Woord (uer-
bum Dei, scripturae, sermo diuinum) en de zichtbare sacramenten (omnia uisibilia sacramenta). 
Wel wijst Augustinus er op dat boni en mali in de kerk deze middelen gemeenschappelijk hebben. 
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lijk in een geestelijk mens verandert, aanvankelijk vleselijk was, ofwel dat het koren 
eerst kaf is geweest.158 Ook in andere preken van Augustinus klinkt herhaaldelijk de 
imperatief om koren te worden en/of te zijn (esto ut granum). Hierin kan zowel een 
aansporing voor het kaf liggen om koren te worden, alsook een aansporing voor het 
koren om niet af te vallen als kaf. In alle gevallen bevestigt de gebiedende wijs dat 
koren en kaf geen onveranderlijke entiteiten zijn, maar dat er verandering mogelijk 
is waarin de paraenese haar plaats heeft. In s. 5 staat de aansporing om koren te 
worden en/of te zijn uitdrukkelijk in het licht van de toekomstige scheiding.159 In s. 
228 worden de nieuwe dopelingen vermaand om koren te zijn en zich in de kerk te 
onderscheiden van het kaf. Zij worden eraan herinnerd dat zij geroepen zijn door 
Hem die hen heeft liefgehad en die hen heeft gevonden toen ze nog verloren waren. 
Tegelijk worden zij gewaarschuwd voor het gevaar: als zij het kaf volgen, zullen zij 
alsnog met het kaf verloren gaan.160 Op soortgelijke wijze klinkt de paraenese voor 
de pasgedoopte nieuwelingen (infantes) in s. 223.161 Zij waren duisternis, maar zijn 

De middelen an sich zijn dus geen garantie voor de beoogde verandering, cf. s. 4,31.
158.  Zie ook s. 4,12 … quia nemo fit spiritalis nisi ex carnali. sed si perseueret in prudentia carnis, 

semper erit Esau. Augustinus gebruikt hier wel de aanduiding carnalis en spiritalis maar niet 
expliciet kaf en koren. Zie ook s. 4,19 non ueni (sc. Dominus, medicus) uocare iustos, sed pecca-
tores. uocat ergo haedos, sed ut non perseuerent haedi. In s. 4,20 benoemt Augustinus daarbij de 
christenplicht om mensen die in zonde leven hierop aan te spreken met de intentie dat de zondaar 
zich bekeert: dic ergo quod uerum est fratri tuo, noli tacere … aperta ueritate dic quod uerum est, 
sed donec corrigatur, portetur.

159.  Cf. s. 5,3 Esto ergo ut granum, et noli curare de palea. ueniet tempus ut separetur. Ook hier staat 
deze aansporing in een context waarin wordt verkondigd dat Christus zich voor zondaren (pecca-
tores) en goddelozen (impii) heeft laten kruisigen om vijanden tot vrienden te maken, dus om kaf 
te veranderen in koren, cf. s. 5,2. Een ander voorbeeld van zo’n aansporing om koren te worden/
zijn is en. Ps. 47,9 sed ibi est et massa uentilatione purganda. tunc procedet copia frumenti, quae 
latebat in copia palearum. et modo uis inuenire bonos? esto, et inuenies.

160.  Cf. s. 228,2 Iam ipsos alloquor, ut grana sint in area, ut paleam quae uento circumfertur, non 
sequantur, cum qua pereant … obsecro uos per quod accepistis, ut attendatis in eum qui uos 
uocauit, qui dilexit uos, qui perditos quaesiuit uos … estote tales (sc. grana/fideles) et inuenietis 
tales. 

161.  In deze preek worden de pasgedoopte nieuwelingen aangesproken als kinderen (infantes) ofwel 
als de nieuwe zonen van de kerk als moeder (nouelli filii castae matris), zie s. 223,1-2. Al hoeft 
niet uitgesloten te worden dat er in de Paasnacht ook kleine kinderen worden gedoopt, hier gaat 
het over dopelingen die persoonlijk worden aangesproken en dus geen onmondig kind meer zijn. 
Zij worden infantes genoemd omdat zij zojuist de doop als het sacrament van de wedergeboorte 
hebben ontvangen. Volgens Augustinus zijn zij daarom geestelijk gezien pasgeboren uit God als 
Vader en uit de Kerk als moeder. Zie verder bijvoorbeeld s. 260C,1 (=Mai 94,1) nec nouum nec 
inauditum, sed fidei uestrae manifestum esse non dubito, sicut ex parentibus homines carnaliter 
nati sumus, ita nos ex deo patre et matre ecclesia spiritaliter nasci. In s. 260D,2 (=Guelf. 18,2) al-
loquor itaque uos, unus dies, infantes male nati ex Adam, bene renati in Christo. In s. 228,1 ex his 
diebus, septem uel octo qui nunc aguntur, sacramentis infantium deputantur. qui paulo ante uoca-
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door God veranderd in licht. Zij zijn door Hem geroepen om te leven als het koren 
op de dorsvloer van de kerk. Ook hier staat de aansporing in het perspectief van het 
eschatologische wannen. Daarbij wordt de kerk voorgesteld als een bijzonder soort 
dorsvloer waar gebeurt wat op geen enkele dorsvloer mogelijk is: 

Op deze dorsvloer kunnen graankorrels immers verworden tot kaf, en uit het kaf kunnen 
vervolgens graankorrels worden opgewekt. Dat gebeurt dagelijks, mijn broeders. Dit leven 
is vol van kwellingen en bemoedigingen. Dagelijks komen mensen die goed lijken ten val, 
en zij gaan verloren. En mensen die slecht lijken, komen vervolgens tot bekering, en zij  
leven.162

De positieve veranderingsmogelijkheid wordt in deze preek gerelateerd aan Gods 
heilswil, waarbij de prediker zich beroept op de Heilige Schrift: ‘Want God wil niet 
de dood van de goddeloze, maar dat hij zich bekeert en leeft’ (Ez. 18,23). Daarom 
spreekt de prediker niet alleen het koren aan, maar ook het kaf dat hij overal om zich 
heen ziet in de kerk: ‘Ik wil niet dat hier kaf is. Toch spreek ik het kaf aan, opdat 
het geen kaf zal blijven. U die kaf bent, luister naar mij. Alhoewel, als u luistert, 
zult u geen kaf meer blijven.’163 Al is in s. 379 de context anders, ook hier preekt de 
kerkvader over kaf dat koren wordt. Het kaf symboliseert gemeenteleden die hun 
hoop op mensen vestigen, het koren hen die hun hoop op Christus vestigen. Naar 
aanleiding van de verdeeldheid in de gemeente van Korinthe (1 Kor. 1,12) worden 
allen die zeggen dat zij van Paulus, Apollos of Cefas zijn, benoemd als kaf. Het 
koren zijn zij die zeggen dat zij van Christus zijn. Veelzeggend is het woordje ‘nog’ 
(adhuc) dat Augustinus gebruikt voor het kaf. Al zijn zij nu nog kaf, dat hoeft niet 
 

bantur competentes, modo uocantur infantes. competentes dicebantur, quoniam materna uiscera, 
ut nascerentur, petendo pulsabant: infantes dicuntur, quia modo nati sunt Christo, qui prius nati 
fuerant saeculo. Zie ook F. van der Meer, Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk 
van een kerkvader, Utrecht 1949 (heruitgave Kampen 2008), p. 327-342, met name p. 334-336. 

162.  Cf. s. 223,2 In hac quippe area possunt in paleas grana deficere; possunt rursus grana de paleis 
consuscitari. quotidie fiunt ista, fratres mei: plena est uita haec suppliciis atque solatiis. quotidie 
qui uidebantur boni, labuntur et pereunt: et rursus qui uidebantur mali, conuertuntur et uiuunt. Uit 
het feit dat Augustinus hier spreekt over mensen die goed of slecht lijken (uidebantur) kan wor-
den afgeleid dat de verandering van kaf in koren en omgekeerd betrekking heeft op de zichtbare 
realiteit, niet op de situatie in essentie.

163.  Cf. s. 223,2 Audite me, grana; audite me, qui estis quod esse desidero … audiant nos et paleae; 
ubicumque sunt, audiant. nolo hic sint: alloquamur eas tamen, ne forte sint. ergo audite me, 
paleae: quamuis, si auditis, paleae non eritis. audite ergo. prosit uobis dei patientia. granorum 
coniunctio, commonitio, grana uos faciat. Dat Augustinus het kaf overal om zich heen ziet in de 
kerk blijkt niet alleen uit de woorden ubicumque sunt, maar ook uit het begin van s. 223,2 waar 
hij spreekt over de multitudino christianorum malorum qui ecclesiam implent.
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zo te blijven. Onder verwijzing naar de eschatologische scheiding worden zij aange-
spoord tot verandering ten goede.164

De inzet van s. 88 zijn de wonderen van Christus als arts en bewerker van het 
heil. Daarbij noemt Augustinus de volgende voorbeelden: dat Hij door zijn Woord 
de ogen van een blind hart opent, dat Hij een geestelijk dode levend maakt, en dat 
Hij met zijn Woord doordringt in de dove oren van het hart. Het resultaat is als 
een verandering van kaf in koren: wie niet geloofden, komen tot geloof; wie slecht 
leefden, beginnen goed te leven, en wie ongehoorzaam waren, komen tot gehoor-
zaamheid.165 In dezelfde preek wordt de gemeente aangespoord om zich actief in te 
zetten voor de bekering van hen die onder het kerkelijk kaf worden gerekend. Het 
gaat daarbij niet over de formele uitoefening van de kerkelijke tucht, omdat deze is 
voorbehouden aan de ambtsdragers. Wel wordt hier een broederlijke of zusterlijke 
vermaning bedoeld ten opzichte van hen voor wie men op enige wijze verantwoor-
delijkheid draagt. Volgens de prediker is het ieders christenplicht om slechte chris-
tenen te waarschuwen (monere), te onderwijzen (docere), aan te sporen (hortare) en 
schrik aan te jagen (terrere), en niet laks te worden in allerlei inspanningen om het 
kaf terecht te wijzen (corrigere) tot hun heil.166 De verantwoordelijkheid die iedere 
christen heeft ten opzichte van het kaf in de kerk komt opnieuw uitgebreid aan de 
orde in een van de verhandelingen over het Johannesevangelie. Vanuit de woorden 
‘de ijver van Uw huis heeft mij verteerd’ (zelus domus tuae comedit me, Joh. 2,17) 
trekt Augustinus de lijnen door naar alle gemeenteleden (unusquisque christianus 
in membris Christi). Zij zijn geroepen om vurig te verlangen naar de bekering van 
het kaf, en hiervoor te doen wat zij kunnen.167 De inspanningen voor de bekering 

164.  Cf. s. 379,7 Ego sum Pauli [1 Cor 1,12], palea sonat; ego Apollo [1 Cor 1,12], adhuc paleae uox 
est; ego Cephae [1 Cor 1,12], hoc est Petri, adhuc paleae uox est. ego Christi [1 Cor 1,12]: iam tri-
ticum est, ibi est massa quae, uentilata area, in fine apparebit et uitae aeternae horreum implebit. 
nolite mei esse ne simul pereamus, sed illius omnes simus ut in uentilabro maneamus: numquid 
Paulus pro uobis crucifixus est? [1 Cor 1,13].

165.  Cf. s. 88,1 Bene nobiscum nouit sanctitas uestra, dominum nostrum et saluatorem Iesum Chris-
tum medicum esse nostrae salutis aeternae … In s. 88,3 o.a. ut credant qui non credebant, et bene 
uiuant qui male uiuebant, et oboediant qui non oboediebant! In s. 88,5 worden als middelen voor 
de genezing van de ogen van het hart genoemd: de heilige sacramenten (sacrosancta mysteria), 
de prediking van Gods Woord (sermo Dei praedicatur) en morele aansporingen van de kerk 
(exhortationes ecclesiae morales).

166.  Cf. s. 88,19. Hier spreekt Augustinus eerst over het tolerare van het kaf totdat de uentilator 
verschijnt; vervolgens zegt hij o.a.: nec tamen neglegentes sitis in corrigendis uestris, ad curam 
scilicet uestram quoquo modo pertinentibus, monendo, docendo, hortando, terrendo. quibuscum-
que modis potestis, agite, ne… efficiamini pigri ad corrigendos malos. Verderop worden ook de 
woorden reprehendere, corripere en coercere gebruikt, cf. s. 88,19. 

167.  Cf. Io. eu. tr. 10,9 … unusquisque christianus in membris Christi zelo domus dei comedatur. quis 
comeditur zelo domus dei? qui omnia quae forte ibi uidet peruersa, satagit corrigi, cupit emen-
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van anderen worden in deze homilie concreet gemaakt. Wanneer het bijvoorbeeld 
gaat over medechristenen die naar het theater willen gaan of zich dronken willen 
drinken, dan moet men hen al naar gelang de omstandigheden verbieden (prohibe-
re), tegenhouden (tenere), verschrikken (terrere), waarschuwen (monere) en op het 
gemoed werken (contristare) of vriendelijk op hen inpraten (blandiri). Augustinus 
maakt daarbij verschil in de wijze waarop men bijvoorbeeld een vriend of iemand 
anders aanspreekt. Wanneer hij schrijft dat een man zijn vrouw met harde hand kan 
tegenhouden (seuerissime refrenetur), en dat een slavin (ancilla) met zweepslagen 
in toom gehouden kan worden (uerberibus compescatur), wordt tevens iets zichtbaar 
van de gezagsverhoudingen in het toenmalige Noord-Afrika.168 Scherp veroordeelt 
de kerkvader de lauwe en gemakzuchtige houding van christenen die alleen bezig 
zijn met hun eigen heil, zonder zich te bekommeren om een ander. Hij vergelijkt hen 
met de man die zijn talent begraaft (cf. Matth. 25,14-30), en besluit:

Nu weet u allen wat u in uw eigen omgeving moet doen met uw vriend, met uw huurder, 
met uw ondergeschikte, met uw meerdere, met uw mindere, al naar gelang de mogelijkheid 
die God geeft. Als Hij een deur opent voor zijn Woord, blijf bezig om hem te winnen voor 
Christus, omdat u zelf gewonnen bent door Hem.169

Het kaf is in ep. Io. tr. 3,5 een aanduiding voor antichristenen, naar aanleiding van 
1 Joh. 2,18. Bedoeld zijn mensen die tegen Christus zijn, hetzij buiten of binnen 
de kerk.170 Nadrukkelijk stelt Augustinus in deze homiletische verhandeling dat 
iedereen de wilskeuze heeft of hij een antichristen is of dat hij in Christus is.171 In 
de onmiddellijke context gaat het over mensen die de katholieke kerk verlaten, naar 
aanleiding van de woorden ‘zij zijn uit ons weggegaan, want zij waren niet uit ons’ 
(ex nobis exierunt, sed non erant ex nobis, cf. 1 Joh. 2,19). Het wel of niet in Christus 
zijn heeft hier dus in eerste instantie meer betrekking op het wel of niet behoren 

dari, non quiescit; si emendare non potest, tolerat, gemit. non excutitur de area granum, sustinet 
paleam, ut intret in horreum, cum palea fuerit separata.

168.  Cf. Io. eu. tr. 10,9. Overigens kan de kerkvader ook omgekeerd de vrouwen aansporen om hun 
mannen te vermanen. In bijvoorbeeld s. 392 roept hij de vrouwen op om het niet te tolereren dat 
hun mannen er een andere seksuele relatie op nahouden. Ronduit verkondigt hij dat zij niet moe-
ten aarzelen om de kerk (in casu de kerkelijke tucht) hierbij in te schakelen, indien nodig, omdat 
het gaat om zijn behoud, cf. s. 392,4-5.

169.  Cf. Io. eu. tr. 10,9 Nostis quid agitis unusquisque in domo sua cum amico, cum inquilino, cum 
cliente suo, cum maiore, cum minore, quomodo dat deus aditum, quomodo aperit ianuam uerbo 
suo, nolite quiescere lucrari Christo, quia lucrati estis a Christo.

170.  Zie ook hoofdstuk 5. Zie inzake het kaf van antichristen in de kerk ep. Io. tr. 3,4-5 en 3,8-10.
171.  Cf. ep. Io. tr. 3,5 Sed de uoluntate sua quisque aut antichristus, aut in Christo est. Zie ook ep. Io. 

tr. 3,1 nemo ex aqua et spiritu nascitur nisi uolens.
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bij de kerk dan op een bekering van hart en leven.172 Maar als het kerkelijke kaf in 
beeld komt, gaat het ook over de innerlijke verandering dat een liefhebber van de 
wereld (amator mundi) een liefhebber van Christus (amator Christi) wordt.173 In dit 
verband spreekt de prediker niet alleen het koren maar ook het kaf rechtstreeks aan: 
‘Laten zij die kaf zijn luisteren opdat zij koren worden.’174 In en. Ps. 30,2,3 wordt 
de wilskeuze opnieuw benoemd. In deze enarratio begint de prediker over de echte 
christenen die biddend zuchten tot God vanwege het vele kaf. Volgens hem behoort 
iemand die dat wil ook daadwerkelijk bij het koren dat zo zucht tot God.175 Zolang 
de dorsvloer nog niet wordt gewand, is het immers nog de tijd om te kiezen of men 
koren wil zijn of kaf.176 De aansporing om de goede keuze te maken klinkt ook in s. 
260D (=Guelf. 18). In deze preek benoemt Augustinus de zondige afkomst van de 
nakomelingen van Adam en geeft hij het volle pond aan het genadekarakter van de 
verandering ten goede.177 Tegelijk klinkt hier voluit de paraenese om koren te zijn, 

172.  Cf. ep. Io. tr. 3,5; zie ook boven (context donatistische polemiek).
173.  Cf. ep. Io. tr. 3,8-10; in 3,10 o.a. Unusquisque considerans conscientiam suam, si mundi amator 

est, mutetur; fiat amator Christi; ne sit antichristus.
174.  Cf. ep. Io. tr. 3,10 Uos grana alloquitur; et qui palea erant, audiant, et grana fiant. Overigens geeft 

Augustinus verderop een belangrijke relativering van de menselijke keuzevrijheid. Naar aanlei-
ding van de zalving met de Heilige Geest (1 Joh. 2,27) schrijft hij dat de prediking geen enkele 
uitwerking heeft als de Heilige Geest niet inwendig onderwijst. De realiteit dat niet iedereen de 
verkondiging ter harte neemt, verklaart hij als het gevolg van het wel of niet aanwezig zijn van 
de Heilige Geest en/of Christus in het hart, cf. ep. Io. tr. 3,13; hierin o.a. Admonere possumus per 
strepitum uocis nostrae; si non sit intus qui doceat, inanis fit strepitus noster. adeo, fratres, uultis 
nosse? numquid non sermonem istum omnes audistis? quam multi hinc indocti exituri sunt? 
quantum ad me pertinet, omnibus locutus sum; sed quibus unctio illa intus non loquitur, quos 
spiritus sanctus intus non docet, indocti redeunt.

175.  Cf. en. Ps. 30,2,3,3 Inter hos (sc. christianos qui nolunt bene uiuere) est gemens iste (sc. bonus/
granum), et si uolumus nos sumus; quoniam plures sunt ipsi (sc. grana), et inter multitudinem 
eorum uix apparent boni, tamquam grana in area de quibus tamen purgatis horrea replenda sunt.

176.  Cf. s. 305,1 Absit ut simul utrumque (sc. triticum et palea) in horreo recondatur; quamuis simul …  
utrumque in area trituretur. nunc tempus eligendi est. antequam ueniat uentilatio, fiat morum 
separatio. Overigens komt in s. 305,3-4 Christus in beeld als arts die levend maakt en zijn bloed 
gebruikt als medicijn (medicamentum salutis) om vijanden tot geloof te brengen; in s. 305,4 
komt de predestinatie ter sprake door middel van verwijzingen naar Ef. 1,4 en Rom. 8,29-30; 
in dit verband functioneert de predestinatie niet als belemmering voor de paraenese, maar juist 
als aansporing om op Christus te hopen en als bemoediging voor de gelovigen in de geestelijke 
strijd: spera in domino qui te elegit ante mundi constitutionem, qui te praedestinauit, qui te uo-
cauit, qui te impium iustificauit, qui tibi glorificationem sempiternam promisit, qui pro te mortem 
non debitam sustulit, qui pro te sanguinem fudit, qui te in se transfigurauit, quando dixit, anima 
mea turbata est [Ps 6,4] … resiste perturbationibus, ne consentias amori saeculi. titillat, blanditur, 
insidiatur: non ei credatur, Christus teneatur.

177.  Cf. s. 260D,1-2 (=Guelf. 18,1-2). Hierin o.a. Unde tibi ergo quod es? gratia dei sum quod sum [1 
Cor 15,10] … alloquor itaque uos, unus dies, infantes male nati ex Adam, bene renati in Christo. 
uidete quia dies estis, uidete quia fecit uos dominus … nouit uos, qui creauit uos, et recreauit uos; 
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waarbij het kaf wordt aangespoord om koren te worden voordat Christus met de wan 
op de dorsvloer verschijnt.178

Behalve bovengenoemde homiletische werken zijn er ook preken waarin onderscheid 
wordt gemaakt tussen koren en kaf zonder dat er expliciet sprake is van een veran-
dering van kaf in koren of omgekeerd. Opvallend is dat deze preken evenmin een 
onveranderlijke stand van zaken verkondigen. De hoop op verandering ten goede 
en de paraenese functioneren doorgaans volop in het grotere geheel van de preek, 
ook als de voorlopigheid van de toekomstige scheiding niet wordt verwoord met het 
vocabulaire van de dorsvloer. Wanneer bijvoorbeeld in s. 63A (=Mai 25) de permixtio 
en de toekomstige scheiding van koren en kaf zijn gethematiseerd, gaat de prediker 
wel in op de inwendige genezing en de eeuwige redding, maar dan aan de hand van 
de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw (Matth. 9,20-22). Daarbij klinkt de 
paraenese: ‘Laten ook wij Hem aanraken, dat wil zeggen laten wij geloven opdat 
wij gered kunnen worden.’179 In s. 137 komt de area ter sprake in het kader van het 
verdragen van het kaf, terwijl de hoop dat zondaren zich bekeren wordt verwoord 
met de beeldspraak van de waarschuwende wachter (Ez. 33) en de aansporing: 
‘Laten we bidden dat Hij Die ons ter verantwoording zal roepen ons voorbereid zal 
vinden.’180 De psalmpreek over Ps. 119/120 benoemt concrete voorbeelden van vele 
zondaren (multi iniqui) die tot bekering zijn gekomen (conuersi sunt ad dominum), 
terwijl de metafoor van de dorsvloer beperkt blijft tot de thematiek van de per-
mixtio.181 Een tractaat als en. Ps. 93 gaat wel in op het proces van verandering ten 

si enim tantum creasset, et non recreasset, intraretis in massam perditionis. In het begin van de 
preek heeft Augustinus ook gewezen op de predestinatie, cf. s. 260D,1 uiuit homo male, et forte 
in praedestinatione dei lux est: et uiuit alter bene, et forte in praedestinatione nox est. ideo autem 
deus diuisit, et ipsam diuisionem occultam apud se habet, ne superbiat dies, et fiat nox.

178.  Cf. s. 260D,2 (=Guelf. 18,2) Uidete quod dico: grana estote. palea abundat in area, sed uentura 
est uentilatio, separabitur palea: neque una stipula tecum intrat in horreum … uidete bonos, 
quos imitemini: estote, et inuenietis. si autem mali esse coeperitis, omnes malos esse credetis 
… granum es? applicas te ad granum. palea es? applicas te ad paleam. inuenietis qui non dant 
pecuniam suam ad usuram, inuenietis qui plus oderunt fraudem quam damnum: inuenietis istos. 
incipite esse (sc. granum), et uidetis quam multi sunt. pauci sunt, sed in comparatione multorum. 
uentilatur, et massa est. uentilaturus est ille, qui fert uentilabrum in manu sua [Mt 3,12].

179.  Cf. s. 63A,1-3 (=Mai 25,1-3). De preek begint met de area (s. 63A,1) en vervolgt met de geschie-
denis van de bloedvloeiende vrouw (s. 63A,2-3). In s. 63A,2 o.a. et opus est ut intus sanet ille, 
qui propterea foris sanauit, ut intus sanare desideraretur. In s. 63A,3 o.a. et nos tangamus, id est 
credamus, ut salui esse possimus.

180.  De area wordt genoemd in s. 137,7, de verwijzing naar de wachter van Ez. 33 in s. 137,15. De 
preek sluit af met de woorden: ueniet ille qui exigat. orate, ut paratos nos inueniat.

181.  In en. Ps. 119,5 wordt bijvoorbeeld genoemd de bekering van dronkaards, misdadigers, liefheb-
bers van de renbaan en het amfitheater en bedriegers. De area verschijnt in en. Ps. 119,6. 
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goede, maar niet rechtstreeks gerelateerd aan de dorsvloer.182 In s. 283 (=Dolbeau 
15) wordt het onderscheid tussen koren en kaf benoemd in een groter paraenetisch 
verband waarin de prediker de gemeente aanspoort om de goede strijd te strijden 
en het loon voor ogen te houden.183 Vergelijkbaar is s. 80 waarin de prediker zijn 
hoorders aanspoort om als koren te leven in gehoorzaamheid aan en in hoop op 
God, in onderscheid van het kaf.184 In s. 376A brengt de area opnieuw koren en kaf 
in beeld als twee soorten mensen in de kerk, waarbij de context duidelijk maakt dat 
het geen onveranderlijke categorieën zijn. De nieuwe dopelingen worden immers 
gepresenteerd als toonbeelden van een geestelijke verandering: uit Adam geboren 
en door Christus wedergeboren.185 Wanneer Augustinus in bijvoorbeeld en. Ps. 54 
verkondigt dat het kaf voortijdig kan verdwijnen of anders in het eschatologische 
wannen wordt afgescheiden, blijft de mogelijkheid van verandering onbenoemd. 
Toch kan daar niet uit worden afgeleid dat deze niet bedoeld zou zijn. Elders klinkt 
immers de vermaning dat goede christenen moeten bedenken dat zijzelf vroeger 
slecht geweest zijn, en dat hun eigen bekering hoop wekt voor anderen.186 Hetzelfde 
kan worden opgemerkt over s. 392. Al gaat het niet expliciet over de mogelijkheid 
dat kaf verandert in koren, de mensen die in zonden leven worden wel aangespoord 
om zich te bekeren.187 Kortom, ook in preken waarin niet uitdrukkelijk sprake is van 

182.  In en. Ps. 93,15 gaat Augustinus in op het proces waarin God een mens ten goede verandert, on-
der andere met verwijzing naar de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar (Luk. 18,9-14) maar 
dat doet hij niet wanneer hij in en. Ps. 93,20-21 refereert aan de dorsvloer.

183.  In s. 283 (=Dolbeau 15) functioneren de martelaren als inspirerend voorbeeld voor de gemeente. 
In s. 283,4 spoort Augustinus de gemeente aan om trouw te zijn in de geestelijke strijd als soldaat 
van Christus, waarbij hij wijst op het beloofde loon in contrast met de tijdelijke ontberingen. In 
s. 283,5 wordt de dorsvloer genoemd.

184.  In s. 80,8 wordt het onderscheid tussen koren en kaf genoemd in het kader van aansporingen zo-
als: fratres, orate quantum potestis, bene uiuamus, ad dominum deum nostrum gemamus et mala 
feramus ut ad bona perueniamus, fac quod iussit et spera quod promisit, cf. s. 80,8. 

185.  In s. 376A,2 o.a. Uetus homo noster dictus est Adam, ex quo nascimur: nouus homo noster Chris-
tus, per quem renascimur. isti ergo et noui sunt, et renati sunt ad aliam uitam. In s. 376A,3 komt 
de area in beeld als metafoor voor de twee verschilende soorten mensen in de kerk.

186.  Cf. o.a. en. Ps. 54,4 Et quod deus parcit malis, prosit tibi ad habendam misericordiam, quia et 
tu forte si bonus es, ex malo factus es bonus; et si deus non parceret malis, nec tu qui gratias 
ageres, appareres. parcat ergo aliis qui pepercit et tibi. non enim cum transieris, intercludenda est 
uia pietatis. De area komt ter sprake in en. Ps. 54,19. Zie ook en. Ps. 49 en en. Ps. 92 waarin de 
hoop op verandering ten goede onbenoemd blijft wat betreft het vocabulaire van de area (en. Ps. 
49,8 en en. Ps. 92,5) maar wel functioneert. Zie bijvoorbeeld en. Ps. 49,7 quia uero ad iudicium 
ueniet, sequentia docent. ignis ante eum praeibit [Ps 96,3]. timemus? mutemur, et non timebimus. 
ignem palea timeat; auro quid facit? Overigens functioneert palea in dit citaat niet in relatie tot 
de metafoor van de dorsvloer, maar van de goudsmid. Zie ook en. Ps. 92,5 ab iniquis recedere 
non potes; ab iniquitate recede.

187.  In s. 392,6 wordt de area terloops genoemd waarbij de focus ligt op het graan dat op de dorsvloer 
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kaf dat verandert in koren, functioneert de dorsvloer in een paraenetisch verband 
waarin de hoop op deze verandering voluit functioneert.

In een deel van de homiletische werken worden de realiteiten van koren en kaf op 
de dorsvloer rechtstreeks gerelateerd aan de uitverkiezing. Het is de vraag of dat 
resulteert in een prediking die zich beperkt tot de beschrijving van een onveran-
derlijke stand van zaken waarin geen plaats meer is voor hoop op verandering ten 
goede. De eerste homiletische tekst die in dit verband aandacht vraagt, is s. 260C 
(=Mai 94). Deze preek heeft Augustinus waarschijnlijk in 395-396 AD gehouden, 
vermoedelijk zelfs eerder dan s. 252.188 Toch zijn beide preken nogal verschillend. 
Over s. 252 is al opgemerkt dat de menselijke verantwoordelijkheid op de voor-
grond treedt wanneer het gaat over het onderscheid tussen koren en kaf. Maar in s. 
260C (=Mai 94) krijgt de goddelijke factor het volle pond. De aanwezigheid en de 
vermeerdering van de graankorrels op de dorsvloer worden in s. 260C (=Mai 94) 
geheel toegeschreven aan de activiteit van Christus en/of God.189 Vanuit het hemelse 
Jeruzalem verandert Hij mensenkinderen in kinderen van God, en vermenigvuldigt 
Hij het koren op de dorsvloer van de kerk.190 Concreet gaat het hierbij over de ware 

moet blijven zolang de wanner uitblijft. Ondertussen spreekt de prediker expliciet uit dat hij 
ervan overtuigd is dat zijn jarenlange inspanningen als episcopus niet tevergeefs zijn geweest 
(cf. s. 392,6). Ook is de context voluit paraenetisch, zie in s. 392,6 o.a. ergo desiderate gratiam 
dei, eligite quos imitemini, cum quibus uiuatis, et cum quibus colloquia dulcia caritatis habeatis. 
nolite admittere susurrationes malas.

188.  S. 260C (=Mai 94) kan waarschijnlijk worden gedateerd in 395-396, uiterlijk in 400 AD (zie 
hoofdstuk 3, de area als metafoor in een chiliastisch kader). Belangrijk voor de datering is vooral 
het gegeven dat Augustinus in deze preek nog gebruikmaakt van woorden die chiliastisch klin-
ken, maar hieraan geen chiliastische invulling meer geeft. Verder valt de overeenkomst op met 
exp. Gal. (394-395 AD) inzake de relatie tussen de dorsvloer en de roeping/verkiezing, zie onder. 
S. 252 wordt door Kunzelmann gedateerd in 396 AD, en deze datering wordt doorgaans over-
genomen, al laten zijn argumenten ook ruimte voor een iets latere datering, mits eerder dan 400 
AD, zie Kunzelmann, ‘Chronologie’, p. 492. De reden waarom s. 260C (=Mai 94) vermoedelijk 
eerder dan s. 252 gedateerd moet worden, ligt zowel in de vermelde overeenkomsten tussen exp. 
Gal. (394-395 AD) en s. 260C (=Mai 94) als in het gegeven dat de wijze waarop de vrije wil van 
de mens in s. 252 functioneert in relatie tot koren en kaf op de dorsvloer meer overeenkomt met 
de homiletische werken uit de tijd ná het presbyteriaat van Augustinus, dus uit het jaar 396 of 
later (zie boven). Deze argumenten laten zien dat een accent op de menselijke verantwoordelijk-
heid niet als vanzelfsprekend wijst op een vroegere datering, en dat een accent op Gods genade 
niet als vanzelfsprekend wijst op een latere datering.

189.  In s. 260C,6 (=Mai 94,6) worden woorden die op Christus van toepassing zijn ook betrokken op 
God en omgekeerd, een indicatie dat Christus hier als voluit Goddelijk wordt voorgesteld.

190.  Cf. s. 260C,6 (=Mai 94,6) … qui (sc. dominus Iesus Christus) in se, filio dei et filio hominis, 
filios dei faciens filios hominum, eos in hac terra paucos prae abundantia peccatorum, et tanquam 
grana in area prae multitudine paleae, quae uelut sola sit undique uidetur, ipsos latentes et paene 
non apparentes in caelesti Hierusalem multiplicat secundum altitudinem suam …
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gelovigen in de kerk, in deze preek toegespitst op de nieuwe dopelingen. Zij waren 
vleselijk (carnaliter) geboren uit hun ouders maar geestelijk (spiritaliter) geboren uit 
God als Vader en de kerk als moeder.191 De vermenigvuldiging van dit graan wordt 
in de preek verbonden met God die roept. Hiermee wordt niet een algemene roeping 
van alle mensen bedoeld, maar de roeping van het echte koren waardoor datgene 
wat geen koren was daadwerkelijk koren wordt.192 Deze roeping is volgens Augusti-
nus overeenkomstig Gods hoogheid (secundum altitudinem suam), een verwijzing 
naar de ondoorgrondelijke rijkdom van de wijsheid en kennis van God inclusief zijn 
verborgen raadsbesluit, dus zijn verkiezing.193 Deze verkiezing van het koren wordt 
geplaatst in het grotere raamwerk van Gods verkiezend handelen in de heilshistorie, 
als behorend bij de nieuwtestamentische bedeling waarin Israël ten dele is verblind 
opdat de volheid van de heidenen zal komen tot het heil.194 Het verkiezend handelen 
van God komt niet alleen ter sprake in het kader van de vermenigvuldiging maar 
ook van de bewaring van het koren op de dorsvloer van de kerk. Hiermee worden 
de nieuwe dopelingen bemoedigd, vooral als zij in verwarring worden gebracht door 
het vele kaf.195 De sterke nadruk op de verkiezende God gaat in s. 260C (=Mai 94) 

191.  Cf. o.a. s. 260C,1 (=Mai 94,1) Sicut ex parentibus homines carnaliter nati sumus, ita nos ex deo 
patre et matre ecclesia spiritaliter nasci. idem tamen dominus deus et ex illis parentibus noster 
creator est, et ex se atque ecclesia recreator. in illa generatione peccati uinculum trahitur, in ista 
soluitur.

192.  Cf. s. 260C,6 (=Mai 94,6) … ipsos (sc. filios Dei, sc. grana) … in caelesti Hierusalem multiplicat 
secundum altitudinem suam, uocans ea quae non sunt tamquam sint. De woorden uocans ea quae 
non sunt tamquam sint zijn een citaat uit Rom. 4,17, zie ook Rom. 9,11-12. De hier gebruikte 
woorden (qui in se filios Dei facens filios hominum … tanquam grana in area … ipsos … in 
caelesti Hierusalem multiplicat secundum altitudinem suam, uocans ea quae non sunt tamquam 
sint) vertonen opmerkelijke overeenkomst met exp. Gal. 28 (qui secundum propositum uocati 
sunt, id est qui in illa area frumentum inuenti sunt) waar de uocatio secundum propositum niet 
betrekking heeft op alle mensen maar alleen op het koren van de uitverkorenen, evenals in Simpl. 
2,12-14. Zie ook Augustinus’ opmerkingen over deze roeping in retr. 1,23,3 (naar aanleiding van 
exp. prop. Rm.). 

193.  Cf. s. 260C,6 (=Mai 94,6) waar Augustinus o.a. citeert uit Rom. 11,33: o altitudo diuitiarum 
sapientiae et scientiae Dei. In s. 260C,8 (=Mai 94,8) verbindt hij de vermenigvuldiging van het 
koren op de dorsvloer opnieuw met deze hoogheid van God, waarbij hij zijn verborgen raads-
besluit expliciet benoemt: quia occulto consilio secundum altitudinem suam multiplicabit filios 
hominum.

194.  Hiervoor verwijst Augustinus in s. 260C,6 (=Mai 94,6) naar Rom. 11,25-26 (zie ook Rom. 11,7-
8): et de qua altitudine? quia caecitas ex parte in Israhel facta est, ut plenitudo gentium intraret, 
et sic omnis Israhel saluus fieret [Rm 11,25sq.]. De woorden et sic omnis Israhel saluus fieret 
worden hier niet betrokken op toekomstig heil voor het volk Israël, maar op de kerk uit Joden en 
heidenen, zie ook hoofdstuk 3.

195.  In s. 260C,6 (=Mai 94,6) spreekt Augustinus al over het vele kaf waartussen de korenkorrels zich 
bevinden: tamquam grana in area prae multitudine paleae, quae uelut sola sit undique uidetur. 
In s. 260C,8 (=Mai 94,8) gaat hij uitvoeriger in op het koren van de ware gelovigen die, volgens 
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gepaard met een indringende paraenese. De hoorders worden gewaarschuwd voor 
de brede weg naar het verderf en aangespoord tot volharding op de smalle weg naar 
het leven.196 Kortom, de uitverkiezing functioneert in s. 260C (=Mai 94) als garantie 
voor de aanwezigheid, de vermenigvuldiging en de bewaring van het koren, en niet 
als belemmering voor de paraenese.

Enigszins vergelijkbaar is s. 311 waarin de zekerheid dat er koren op de dorsvloer 
zal zijn niet wordt gelegd in de predestinatie an sich maar wel geheel in God. Op-
nieuw reageert de prediker op het gevoel dat er bijna alleen kaf in de kerk zou zijn. 
Stellig neemt hij stelling tegen dergelijk defaitisme: ‘Er mag geen sprake van zijn 
dat ik zou wanhopen aan de dorsvloer van zo’n grote Huisvader.’ Daarbij wordt God 
benoemd als degene die heeft gezaaid, geoogst en op de dorsvloer bijeengebracht, en 
die garant staat voor een volle korenschuur.197 Deze opmerkingen staan opnieuw in 
een paraenetisch verband waarin herhaaldelijk wordt aangespoord tot verandering 
ten goede.198 

In s. 229F (=Guelf. 10) trekt Augustinus parallellen tussen de oudtestamentische 
dorsvloer van het Joodse volk en de nieuwtestamentische kerk uit Joden en heidenen. 
Op beide dorsvloeren signaleert hij zowel het koren van hen die geloven als het kaf 

hem ten onrechte, zouden kunnen denken dat zij als enigen overgebleven zijn: quia undique 
palea circumuallatus non uidet consortes horrei sui. Hierbij verwijst hij opnieuw naar de Romei-
nenbrief (Rom. 11,1-5, zie ook 1 Kon. 19) waarin het gaat over Elia die in zijn moedeloosheid 
denkt dat hij als enige is overgebleven. Elia wordt bemoedigd met Gods bericht over de 7.000 
die de knieën niet hebben gebogen voor Baäl. In Rom. 11 functioneert deze verwijzing naar Elia 
als een garantie dat er in de nieuwtestamentische tijd ‘een overblijfsel’ van het volk Israël zal 
blijven ‘overeenkomstig de verkiezing van de genade’, cf. Rom. 11,5. Augustinus contrasteert in 
s. 260C,8 (=Mai 94,8) de oudtestamentische tijd van Elia met de nieuwtestamentische tijd waarin 
God het koren niet alleen bijeenbrengt uit het Joodse volk, maar uit alle volken. Daarbij func-
tioneert de verkiezing (in casu de vermenigvuldiging van het koren occulto consilio secundum 
altitudinem suam) als een garantie dat God in de tegenwoordige (nieuwtestamentische) tijd zal 
zorgen voor het ontstaan en de bewaring van een veel grotere menigte koren (uberior massa, sc. 
in vergelijking met de 7.000 ten tijde van Elia) uit alle volken, cf. s. 260C,8 quae septem milia 
cum illo, quando adhuc in huius saeculi area (sc. ueti testamenti, id est area populi Iudaeorum) 
triturabantur, nondum se in massa tangebant; et ideo sibi singuli soli esse uidebantur. uberior 
massa est in omnibus gentibus, quae seruabitur domino, et custodietur a generatione hac et in 
aeternum; quia occulto consilio secundum altitudinem suam multiplicabit filios hominum. Hier 
functioneert de verkiezing dus in het kader van de bemoediging van de gelovigen.

196.  De uitvoerige paraenese klinkt vooral in s. 260C,7-8.
197.  Cf. s. 311,10 Et tamen absit ut desperem esse hic aliquem, imo non aliquem, sed aliquos. absit ut 

de area tanti patrisfamilias desperem. qui longe aream uidet, solam paleam putat: inuenit grana, 
qui nouit inspicere … postremo ille certus est qui seminauit, qui messuit, qui ad aream con-
gregauit: nouit ibi esse unde horreum repleatur, quando fuerit uentilatum.

198.  Zie bijvoorbeeld s. 311,3 waar de hoorders worden aangespoord om in te gaan door de deur als 
aanduiding van Christus en om door Hem gereinigd en verlost te worden; zie ook s. 311,11; 
311,13; 311,15.
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van hen die niet geloven. Daarbij schrijft hij het geloof toe aan de verkiezende God 
die het geloof geeft uit genade. Met verwijzing naar de erfzonde verkondigt hij dat 
God de gelovigen niet verkiest op grond van iets goeds in zichzelf: ‘Hij verkiest geen 
mensen die goed zijn, maar mensen die Hij goed wil maken.’199 Deze verwijzing naar 
de verkiezing wordt gecombineerd met een uitgesproken hoop op verandering ten 
goede, een waarschuwing voor het lot van het kaf, en een aansporing om te komen 
tot de zegen van het koren.200

Dat verwijzingen naar de predestinatie en de paraenese elkaar niet uitsluiten in de 
prediking van Augustinus, wordt bevestigd in bijvoorbeeld s. 111. In deze preek wordt 
het koren in de kerk aangesproken als de uitverkorenen (praedestinati).201 Wanneer 
de prediker naar aanleiding van de Schriftlezing ingaat op het kleine getal van hen 
die zalig worden (cf. Luk. 13,23), verkondigt hij geen berusting. In plaats daarvan 
doet hij aan de hand van het vervolg van de evangelietekst een indringend appel op 
zijn hoorders: ‘Strijdt om in te gaan door de nauwe poort (cf. Luk. 13,24).’202 In dit 

199.  Cf. s. 229F,1-3 (=Guelf. 10,1-3); in s. 229F,1 o.a. Quomodo tunc ipsi Iudaei alii crediderunt, 
alii non crediderunt, sic et nunc gentes: crediderunt alii, non credunt alii. non est omnium fides 
[2 Th 3,2]. quorum est autem fides, gratia credunt: non se iactent, dei donum est. numquid ideo 
nos elegit dominus, quia boni eramus? non elegit bonos, sed quos uoluit facere bonos. omnes in 
umbra mortis fuimus, omnes in massa peccati de Adam ueniente colligati tenebamur. Zie ook 
s. 131,6 waar Augustinus wel grote vermogens toeschrijft aan de vrije wil (arbitrium liberum) 
vanuit de schepping, maar daarbij verkondigt dat de mens deze heeft verloren door te zondigen 
(peccando amisit. in mortem lapsus est, infirmus factus est …). Deze woorden staan in een ver-
band waarin wordt betoogd dat geen mens het heil heeft te danken aan zichzelf maar uitsluitend 
aan Gods genade, cf. o.a. s. 131,5 gratia salui facti sumus, non ex nobis, sed dei donum est (Ef. 
2,8-9). In deze preek wordt Gods genade zowel betrokken op de vergeving van de zonden (in de 
doop en in de dagelijkse vergeving) als op de inwendige vernieuwing, inclusief de vernieuwing 
van de wil (onder andere met verwijzing naar Fil. 2,12-13), zie s. 131,3-9. In dit verband wordt 
wel gesproken over verdiensten (merita), alleen niet als een verdienende oorzaak maar als een 
genadegeschenk van God, cf. s. 131,8 te autem coronat in miseratione et misericordia: et si tua 
merita praecesserunt, dicit tibi deus, discute bene merita tua, et uidebis quia dona sunt mea. 

200.  In bijvoorbeeld s. 229F,1 (=Guelf. 10,1) verkondigt Augustinus dat het bloed van Christus reinigt 
van alle zonde. In s. 229F,3 (=Guelf. 10,3) klinkt de paraenese met het vocabulaire van de dors-
vloer: agnosco pauca grana, admiror aceruum palearum; sed uideo quid debeatur horreo, quid 
flammae. et nunc audiant, adhuc uiuunt: corrigant claudicationem, ueniant ad benedictionem.

201.  In s. 111,1 wordt gerefereerd aan de predestinatie door middel van Ef. 1,4, waarbij het menselijke 
kennen van God wordt gekwalificeerd als Gods werk: praedestinauit ante mundi constitutionem. 
sed quid est, nunc cognovi? nunc te fecit cognoscere. In s. 111,4 si ergo, fratres mei, granis lo-
quor, si agnoscunt quod dico praedestinati in uitam aeternam, operibus loquantur, non uocibus.

202.  Cf. s. 111,3; hierin o.a. Si pauci sunt qui saluantur? contendite intrare per angustam portam [Lc 
13,23sq.]. Zie ook bijvoorbeeld en. Ps. 126 waar de korenkorrels staan voor het vaste getal van 
de ware gelovigen (numerus fidelium sanctorum/domino numerati); ondanks deze referentie aan 
de predestinatie functioneert de paraenese volop, cf. en. Ps. 126,11 omnis ergo qui praedicat 
uerbum dei, monet, obiurgat, terret; triturat aream et bouis implet officium. 
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verband betwist hij niet dat weinigen ingaan door de nauwe poort naar het leven, 
en dat velen de brede weg naar het verderf bewandelen (cf. Matth. 7,13-14).203 Maar 
volgens hem is hier alleen sprake van ‘weinigen’ die zalig worden in vergelijking met 
de velen die verloren gaan. Deze ‘weinigen’ zijn immers zovelen dat zij de hemelse 
korenschuur zullen vullen. In dit verband spoort hij zijn hoorders aan om ervoor 
te zorgen dat zij behoren bij de ‘weinigen’ die tegelijk ‘velen’ zullen zijn, ofwel om 
geen kaf maar koren te zijn.204 Iets soortgelijks gebeurt in s. 251. Eerst gaat het over 
het vastgestelde getal (certus numerus) van de heiligen (sancti) die Gods Koninkrijk 
zullen binnengaan, in onderscheid van het veel grotere getal van hen die de kerk nu 
nog bevolken.205 Maar deze verwijzing naar Gods verkiezing sluit een appel op de 
menselijke wil niet uit: ‘Wie nu koren wil zijn, zal straks op de korenhoop worden 
gevonden. Maar wie nu kaf wil zijn, zal straks op een andere grote hoop worden 
gevonden, namelijk de grote hoop die met vuur wordt aangestoken.’206 Ook in Io. 
eu. tr. 95 gaat de verkiezing van het koren in onderscheid van het kaf gepaard met 
de paraenese. Duidelijk klinkt de aansporing om te geloven in Christus, om over te 
gaan tot het getal van de gelovigen, en om zich voor te bereiden op het toekomstige 
oordeel.207 Wanneer Augustinus in en. Ps. 118,15 spreekt over het koren te midden 
van het kaf, betoogt hij dat het verschil tussen beide niet ligt in hun afkomst. Van-
wege de zonde in het paradijs zijn alle mensen kinderen van de toorn, behalve als 
zij door de Middelaar worden verzoend met God. In deze verzoening delen volgens 
Augustinus de mensen die al voor de grondlegging van de wereld zijn uitverkoren 
tot het eeuwige heil.208 De aansporing tot verandering ten goede ontbreekt in de 

203.  Cf. s. 111,3 Augustinus citeert Matth. 7,13-14 in aanvulling op Luk. 13,23-24. Verder zegt hij 
o.a.: pauci ergo qui saluantur in comparatione multorum perditorum. nam ipsi pauci magnam 
massam facturi sunt. cum uenerit uentilator …

204.  Cf. s. 111,3 Hierin o.a. … Estote ergo inter multos multi, sed in comparatione quorundam multo-
rum pauci. tanta massa processura est de hac area, ut impleat horreum caeli.

205.  Cf. s. 251,2 Certus numerus … numerus ad sanctos pertinet, qui sunt regnaturi cum Christo. 
super numerum modo in ecclesiam intrare possunt, in regnum caelorum non possunt.

206.  Cf. s. 251,2 Modo enim qui uolueritis esse grana, tunc inueniemini in massa. qui autem uolueritis 
palea esse, inueniemini in magno aceruo, sed magno igne incendendo.

207.  Cf. Io. eu. tr. 95,4 Hierin o.a. Inter quos (sc. infideles) gemit fidelis mundus, quem de mundo ele-
git, per quem factus est mundus; de quo ipse dicit: non uenit filius hominis ut iudicet mundum, sed 
ut saluetur mundus per ipsum [Io 3,17]. mundus eo iudicante damnatur, mundus eo subueniente 
saluatur; quoniam sicut arbor foliis et pomis, sicut area paleis et frumentis, ita infidelibus et 
fidelibus plenus est mundus … credant itaque homines in Christum, ne arguantur de peccato 
infidelitatis suae, quo peccata omnia detinentur; transeant in numerum fidelium, ne arguantur de 
iustitia eorum, quos iustificatos non imitantur; caueant futurum iudicium, ne cum mundi principe 
iudicentur, quem iudicatum imitantur.

208.  Cf. en. Ps. 118,15,4-5. In en. Ps. 118,15,4 o.a. Omnes filii irae sunt, nisi per mediatorem recon-
cilientur deo, qui praedestinati sunt in aeternam salutem ante mundi constitutionem (cf. Ef. 1,4).
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onmiddellijke context van uitleg van de psalm, maar functioneert wel in het grote 
raamwerk van de homiletische aansporing.209

6.4.3 Deelconclusies
Evenals in de eerder besproken contexten betekent het onderscheid dat Augustinus 
maakt door middel van de dorsvloer in de context van de eigen kerk geen onveran-
derlijke stand van zaken. Hierbij gaat het allereerst om het onderscheid binnen of 
buiten de dorsvloer van de kerk, en vervolgens om het onderscheid tussen koren en 
kaf binnen de grenzen van de dorsvloer.

De voorlopigheid van het eerstgenoemde onderscheid (binnen of buiten de dors-
vloer) vertaalt zich bij de kerkvader in een missionaire gezindheid. Al in uera rel. 
(390 AD) benoemt hij de dwalende ‘buitenstaanders’ (errantes, geconcretiseerd in 
het collectiuum van heidenen, ketters, scheurmakers en Joden) als groeipotentieel 
voor de kerk. Zij worden door de kerk uitgenodigd om deel te krijgen aan Gods ge-
nade. Met betrekking tot het Joodse volk komt de verwachting van een toekomstige 
verandering ten goede terug in exp. Gal. (394-395 AD). Deze toekomstige bekering 
wordt overigens niet zozeer gerelateerd aan missionaire inspanningen van de kerk 
alswel aan Gods heilshandelen. In agon. (396 AD) is wel weer sprake van de kerk 
die ‘dwalenden’ (errantes) buiten de kerk tot bekering wil brengen, en zich hiervoor 
actief inzet. Een voorbeeld van positief resultaat wordt benoemd in adn. Iob (rond 
400 AD). Naar aanleiding van de Schrifttekst wordt de eenhoorn gepresenteerd als 
aanduiding voor respectabele ‘buitenstaanders’ die door Christus worden binnen-
gebracht op zijn dorsvloer in gehoorzaamheid aan Hem. In cat. rud. (400-405 AD) 
presenteert Augustinus een basiscatechese voor nieuwelingen, ofwel belangstellende 
buitenkerkelijken. Deze basiscatechese zou getypeerd kunnen worden als een missio-
naire catechese. Het feit dat de kerkvader wordt gevraagd voor het schrijven hiervan, 
is een teken dat hij bekend staat als ‘missionair’. Nog meer geeft de inhoud van deze 
voorbeeldcatechese blijk van zijn intentie om buitenstaanders binnen te brengen.

Nog duidelijker dan in de niet-homiletische werken komt de missionaire gezindheid 
van Augustinus uit de verf in zijn preken. In de secundaire literatuur is hierover nog 
relatief weinig geschreven, maar de analyses van de preken laten zien dat de kerk-
vader als prediker de gemeente herhaaldelijk aanspreekt op haar eigen missionaire 
roeping. Daarbij gaat het hem allereerst om het communiceren van de christelijke 
waarheid, niet om liefdadigheid. Hij spoort zijn hoorders aan om het Evangelie van 

209.  Cf. o.a. en. Ps. 118,1,1 Ab exordio suo magnus Psalmus iste, carissimi, exhortatur nos ad bea-
titudinem, quam nemo est qui non expetat. In het vervolg vertolkt Augustinus de roepstem van 
God die dwalenden terugroept, waarschuwt voor de verkeerde weg en aanspoort de goede weg te 
gaan, cf. en. Ps. 118,1,1; hierin o.a. si ad illud peruenire uultis, huc uenite, hac ite. uiae peruersae 
relinquite malignitatem, qui non potestis relinquere beatitudinis uoluntatem.
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Jezus Christus te delen met anderen in persoonlijke contacten. Concreet noemt 
hij bijvoorbeeld ontmoetingen met Joden en heidenen in de dagelijkse praktijk, in 
de hoop dat zij tot geloof in Christus komen. In aanvulling hierop wijst hij op het 
belang van een levenswandel die wervend is in plaats van afstotend. Daarbij spoort 
hij aan tot gebed voor hen die nog geen christen zijn. Anders dan in de context van 
de donatistische polemiek wordt in de context van de eigen kerk nauwelijks gere-
fereerd aan het gebruik van dwang om ‘buitenstaanders’ binnen te brengen. Dat is 
verklaarbaar, omdat het Augustinus gaat om meer dan alleen een overgang naar de 
katholieke kerk. De intentie is immers vooral gericht op een innerlijke verandering 
die zichtbaar wordt in berouw, geloof, bekering en toewijding aan God.

Een belangrijke motivatie voor zijn hoop op de bekering van ‘buitenstaanders’ is 
het genadige geduld van God. Zolang God het ‘nog niet’ van het laatste oordeel laat 
duren, geeft Hij immers de mogelijkheid van verandering ten goede. Daarom mag 
men volgens Augustinus aan de bekering van niemand wanhopen zolang hij in de 
tegenwoordige bedeling leeft.

Wervende inspanningen voor ‘buitenstaanders’ worden bij de kerkvader eerder 
gestimuleerd dan belemmerd door de overtuiging dat de gewenste verandering door 
God wordt bewerkt. Wanneer hij in cons. eu. God benoemt als de initiator van dit 
veranderingsproces, dan ontleent hij hieraan hoop, namelijk het vertrouwen dat God 
zijn werk zal voltooien en ook bij beginnende zoekers zal zorgen voor het gewenste 
resultaat. Bovendien worden de gemeenteleden in de preken herhaaldelijk herinnerd 
aan hun eigen afkomst. Ook goede mensen (het koren) zijn immers geboren uit Adam 
en Eva. Ook zij moeten erkennen dat zij eerder slecht zijn geweest. Het feit dat zij 
toch koren zijn geworden, wordt door Augustinus gepresenteerd als een hoopgevend 
bewijs dat verandering ten goede mogelijk is, dankzij God.

Wat betreft het tweede onderscheid (het onderscheid tussen koren en kaf binnen 
de grenzen van de kerk) communiceert Augustinus continu zijn intentie dat kaf zal 
veranderen in koren. Zelfs wanneer hij niet letterlijk spreekt over een verandering 
van kaf in koren, functioneert de metafoor van de dorsvloer doorgaans in een pa-
raenetisch verband waarin de aansporing klinkt om met een zondige leefwijze te 
breken, om een nieuw leven met Christus te beginnen, en om de goede strijd van het 
geloof te strijden. Dit betreft zowel de niet-homiletische als de homiletische werken.

In vergelijking met de manichese en donatistische context benadrukt Augustinus 
in de context van de eigen kerk meer het genadekarakter van het heil, namelijk dat 
Christus en/of God de bewerker is van de verandering ten goede. Dat geldt nog 
niet voor het vroege geschrift uera rel. (390 AD), dat dateert uit de periode voordat 
Augustinus begint te preken in Hippo Regius. In uera rel. ligt alle nadruk nog op 
de menselijke keuzevrijheid, en wordt zonder enig voorbehoud gesteld dat het een 
zaak van ieders eigen wil is of hij koren is of kaf. Maar in de eerste tijd van zijn 
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presbyteriaat publiceert Augustinus zijn commentaar op de Galatenbrief (exp. Gal., 
394-395 AD). Hierin worden al andere accenten gelegd. De aanwezigheid van koren 
op de dorsvloer wordt gepresenteerd als het gevolg van het verkiezend handelen van 
God, overigens in samenhang met Gods heilswil voor alle mensen. In agon. (396 
AD) functioneert de dorsvloer wel in een voluit paraenetisch verband, maar wordt 
Christus in plaats van eventuele menselijke vermogens aangeprezen als het medicijn 
dat effectief is voor de bekering van zelfs de meest hopeloze gevallen. Met andere 
bewoordingen wordt Christus ook in adn. Iob (rond 400 AD) geroemd als de bewer-
ker van deze verandering ten goede. In overeenstemming hiermee wordt in cat. rud. 
(400-405 AD) benadrukt dat de verandering van kaf in koren geen eigen verdienste 
is, maar het werk van Christus. Bovendien wordt dit veranderingsproces gerelateerd 
aan de uitverkiezing doordat het koren wordt aangeduid als de uitverkorenen (electi). 
De uitverkiezing functioneert hier wel als verzekering van het heil voor het koren, 
maar komt niet in mindering op de paraenese richting het kaf. Ronduit schrijft de 
kerkvader in deze missionaire catechese dat men aan de bekering van niemand mag 
wanhopen, omdat er hoop is op verandering ten goede zolang iemand leeft. In ciu. 
(412-426 AD) wordt het koren als vanzelfsprekend vereenzelvigd met de verkorenen 
(electi) en het kaf met de velen die wel geroepen maar niet uitverkoren zijn. Inhou-
delijk betekent dit geen wezenlijke vernieuwing, gezien de wijze waarop Augustinus 
al in Simpl. (396 AD) schrijft over de uitverkiezing. Maar de vanzelfsprekendheid 
waarmee Augustinus dit doet in ciu., laat zien dat de uitverkiezing in zijn latere 
levensfase een grotere rol speelt, al is de predestinatie niet het eigenlijke thema van 
de pelagiaanse maar van de ‘semipelagiaanse’ polemiek. In de geschriften uit deze 
laatste jaren van het leven van de kerkvader functioneert de metafoor van de dorsvloer 
niet. Wel is aangetoond dat hij de betekenis van de paraenese, en daarmee de hoop 
op verandering ten goede, blijft verdedigen tot in zijn laatste levensjaren waarin zijn 
gedachten over de uitverkiezing tot volle ontwikkeling komen.

De analyse van de preken bevestigt het gesignaleerde patroon in de niet-homile-
tische werken, namelijk dat in de context van de eigen kerk meer dan in de overige 
contexten wordt benadrukt dat God en/of Christus de bewerker is van de beoogde 
verandering ten goede. Wel is het paraenetische element daarbij duidelijker aanwe-
zig in de preken, een indicatie van het paraenetische karakter van de prediking van 
Augustinus an sich.

Inzake de paraenese spreekt Augustinus in zijn vroegste preken (ten tijde van zijn 
presbyteriaat) nog niet expliciet over de eigen keuzevrijheid om te veranderen van kaf 
in koren, al heeft hij dat eerder wel gedaan in uera rel., dus in de periode voordat hij 
begint te preken. Toch combineert hij ook in zijn vroege jaren als prediker de ver-
kondiging van Gods genade met een paraenese die gericht is op geloof en bekering. 
Wanneer hij bisschop wordt in Hippo Regius, veroorlooft hij zich meer vrijheid inzake 
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het gebruik van de beeldtaal van de dorsvloer. Soms waarschuwt hij dat koren kaf 
kan worden, maar meestal concentreert hij zich op de verandering van kaf in koren. 
Het beroep dat hij daarbij doet op de wilskeuze van de gemeenteleden, laat zien dat 
de vele referenties aan Gods genade de paraenese niet ontkrachten. Aan God en Gods 
genade ontleent de prediker immers verwachting wat betreft de beoogde verandering 
ten goede. Veelzeggend is in dit verband de wijze waarop Augustinus in zijn preken 
spreekt over de uitverkiezing. Evenals in de niet-homiletische werken doet hij dit op 
een wijze die de paraenese niet ondermijnt. De uitverkiezing functioneert bij hem 
als een garantie voor de aanwezigheid, de vermeerdering en de bewaring van het 
koren op de dorsvloer, en daarmee als een bron voor hoop op verandering ten goede.

Wanneer Augustinus preekt over de verandering van kaf in koren, blijkt het beho-
ren bij de katholieke kerk niet voldoende om persoonlijk te delen in het heil. Duidelijk 
wordt gesteld dat het hem gaat een verandering van hart en leven, die kan worden 
aangeduid als een verandering van ongeloof in geloof, van ongehoorzaamheid in 
gehoorzaamheid, van duisternis in licht. Dezelfde verandering wordt ook verwoord 
als: van blind ziend worden, van doof horend worden, van dood levend worden. Met 
andere woorden gaat het om een verandering waarin een liefhebber van de wereld 
(amator mundi) verandert in een liefhebber van Christus (amator Christi).

Wat betreft de middelen voor deze verandering ten goede krijgt het woord ook 
in de context van de eigen kerk het primaat. Dit woord omvat de paraenese die 
doorklinkt in de geschriften, de catechese, het pastoraat en last but not least de pre-
diking. In het bijzonder gaat het hierbij om het Woord van God, in de verschillende 
vormen waarin het wordt gecommuniceerd. Soms wordt ook het gebed als middel 
genoemd, en een enkele maal de sacramenten. In de niet-homiletische werken wordt 
herhaaldelijk de medische functie van de kerkelijke tucht benoemd met betrekking 
tot het kerkelijke kaf. Daarbij is zelfs in geval van excommunicatie de intentie dat 
een buitengeslotene berouw krijgt en terugkeert in de kerk. In de preken komt de 
betekenis van de tucht minder in beeld, wat verklaarbaar is omdat de rol die ‘gewone’ 
gemeenteleden hierbij spelen beperkt is. Wel wijst de prediker de gemeenteleden op 
hun verantwoordelijkheid voor elkaar. Volgens hem is het ieders christenplicht om 
slechte christenen (kaf) tegemoet te treden met diverse vormen van een broederlijke 
vermaning, in de hoop dat zij zich zullen bekeren.

Kortom, ook in de context van de eigen kerk maakt Augustinus door middel van 
de beeldtaal van de dorsvloer duidelijk onderscheid in het licht van de eschatolo-
gische definitieve scheiding. Maar dit ‘reeds’ van het laatste oordeel heeft bij hem 
een voluit voorlopig karakter. Er worden in de tegenwoordige bedeling immers nog 
‘buitenstaanders’ binnengebracht. Bovendien is de dorsvloer van de kerk de plaats 
waar de bediening van de verzoening nog plaats vindt, wat impliceert dat kaf ver-
andert in koren. De voorlopigheid van het ‘reeds’ van het laatste oordeel betekent 
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in de ambtelijke praktijk van de kerkvader een belangrijke motivering voor hoop op 
verandering ten goede. Deze vertaalt zich in een missionaire gezindheid en in een 
vorm van prediking en pastoraat waarin het belijden van Gods genade (sola gratia) 
samengaat met een indringende paraenese.

6.5 Conclusies hoofdstuk 6

Onderzocht is in hoeverre het onderscheid dat zich al aftekent in het ‘reeds’ van 
de toekomstige scheiding wel of niet een definitief karakter heeft. De beeldtaal 
van koren en kaf op de dorsvloer lijkt immers een onomkeerbare stand van zaken 
te impliceren: kaf kan normaalgesproken niet veranderen in koren en omgekeerd 
evenmin. Dit gegeven lijkt aan te sluiten bij interpretaties van Augustinus waarin 
wordt verondersteld dat zijn theologische denken doortrokken zou zijn van een 
determinisme dat verlammend werkt voor de paraenese. Toch maken de analyses 
van de teksten duidelijk dat de metafoor bij Augustinus op een niet-deterministische 
wijze functioneert. De dorsvloer is niet de plaats waar alles blijft zoals het was tot 
de dag van het oordeel, maar de plaats waar de bediening van het heil plaatsheeft. 
De dorsvloer is daarom de plaats van de hoop op verandering ten goede, ofwel de 
plaats waar kaf verandert in koren. Deze hoop op verandering ten goede betekent 
voor Augustinus een belangrijke motivatie om zijn verantwoordelijkheid te nemen 
als pastor en prediker in de kerkelijke praktijk. Deze hoop motiveert hem ook om 
actief te participeren in de verschillende polemieken.

De voorlopigheid van het onderscheid binnen en buiten de dorsvloer vertaalt zich 
bij de kerkvader in een missionaire gezindheid. Al in een van zijn vroegste geschrif-
ten (uera rel. 390 AD) communiceert hij zijn intentie om ‘buitenstaanders’ binnen 
te brengen op de dorsvloer van Christus. Deze ‘buitenstaanders’ worden aangeduid 
als dwalenden (errantes) en geconcretiseerd in het bekende collectiuum van heide-
nen, ketters, scheurmakers en Joden. Zij worden aangeduid als het groeipotentieel 
voor de kerk. In exp. Gal. (394-395 AD) vertolkt Augustinus de verwachting van 
een toekomstige bekering van het Joodse volk. De missionaire gezindheid komt 
terug in latere geschriften, zoals agon. (396 AD) en in het bijzonder in cat. rud. 
(400-405 AD), een geschrift dat getypeerd zou kunnen worden als een missionaire 
catechese. Nog duidelijker dan in de niet-homiletische werken komt de missionaire 
gezindheid van Augustinus uit de verf in zijn preken. In het onderzoek is tot nog 
toe weinig aandacht besteed aan de missionaire gezindheid van de kerkvader, nog 
minder aan de wijze waarop hij zijn gemeenteleden aanspreekt op hun eigen missi-
onaire verantwoordelijkheid. Wel wordt soms verondersteld dat hij de missionaire 
roeping vooral zou vertalen in liefdadigheid. Maar bij de analyse van de teksten is 
duidelijk geworden dat het hem primair gaat om het communiceren van de christelijke 
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waarheid. In zijn niet-homiletische werken spreekt hij over de roeping van de kerk 
om dwalenden terug te brengen op de dorsvloer van Christus. In zijn preken spoort 
hij de gemeente metterdaad aan om het Evangelie van Jezus Christus te delen met 
anderen in persoonlijke contacten, bijvoorbeeld met Joden en heidenen. Daarbij wijst 
hij wel op het belang van een levenswandel die wervend is in plaats van afstotend, en 
bovendien op de christelijke roeping om te bidden voor anderen opdat ook zij worden 
gewonnen voor Christus. Een belangrijke motivatie voor zijn missionaire gezindheid 
is het geduld van God. Men mag aan de bekering van niemand wanhopen zolang hij 
leeft in de tegenwoordige tijd voorafgaand aan de oordeelsdag, aldus de kerkvader.

Wat betreft de middelen die bijdragen aan de beoogde verandering ten goede geeft 
Augustinus het primaat aan het woord. In de kerkelijke context betekent dit aller-
eerst de bediening van het Woord in de prediking, verder ook de communicatie van 
het Woord in catechese en pastoraat. Buiten de kerkelijke context kan ook worden 
gedacht aan de betekenis van het woord in de polemieken en allerlei vormen van 
contact. Behalve het woord wordt ook de betekenis genoemd van het gebed en de 
sacramenten. Daarbij heeft ook de kerkelijke tucht zijn plaats vanwege zijn medische 
functie, overigens als vanzelfsprekend alleen voor de leden van de eigen kerk. Voor 
‘buitenstaanders’ kunnen zelfs dwangmaatregelen door de overheid van betekenis 
zijn (zie hierover hoofdstuk 4). Binnen de context van de eigen kerk wijst Augustinus 
de gemeenteleden herhaaldelijk op hun verantwoordelijkheid voor elkaar. Volgens 
hem is het ieders christenplicht om anderen aan te spreken op de levenswandel, en 
hen zo nodig tegemoet te treden met diverse vormen van broederlijke vermaning, in 
de hoop dat zij zich zullen bekeren, ofwel dat kaf zal veranderen in koren.

De verandering van kaf in koren betekent voor Augustinus meer dan het partici-
peren in de kerk. Het gaat hem om een innerlijke verandering van hart en wil. Deze 
verandering kan worden aangeduid als een verandering van ongeloof in geloof, van 
ongehoorzaamheid in gehoorzaamheid, van duisternis in licht, van dood in leven. 
Kortom, het gaat om een innerlijke verandering die zichtbaar wordt in een heilige 
levenswandel, gericht op God.

In de eerste jaren nadat Augustinus zich heeft ontworsteld aan het manichese 
determinisme relateert hij de beoogde verandering ten goede nog voluit aan de men-
selijke keuzevrijheid. Maar wanneer hij wordt geroepen in de ambtelijke dienst, legt 
hij de nadruk op het genadekarakter van het heil. Al in de vroege jaren waarin hij 
actief is als pastor en prediker schrijft hij de verandering van kaf in koren voluit toe 
aan God als de bewerker hiervan. In de vroege preken die worden gedateerd tijdens 
zijn presbyteriaat relateert hij de verandering van koren en kaf niet meer aan de 
vrije wil, zoals eerder in uera rel. (390 AD). Toch neemt hij naderhand, wanneer hij 
bisschop is geworden, wel weer de vrijheid om een beroep te doen op de wilskeuze 
om koren of kaf te zijn. Hiermee laat hij zien dat de belijdenis van Gods genade bij 
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hem de paraenese niet ondermijnt. Wel vindt zijn visie op zonde en genade verdere 
verdieping in de loop van zijn ambtelijke praktijk, vooral in de pelagiaanse, en later 
de semi-pelagiaanse polemiek. Concreet betekent dit dat de kerkvader de gemeente 
herhaaldelijk wijst op hun eigen afkomst. De korenkorrels moeten immers erkennen 
dat zij evenals het kaf uit Adam en Eva zijn geboren, en daardoor eerder slecht zijn 
geweest. Ook wordt de aanwezigheid van koren op de dorsvloer gerelateerd aan het 
verkiezend handelen van God en wordt de redding van de mens van het begin tot 
het einde toegeschreven aan God.

Een belangrijk resultaat van de analyse van de ‘dorsvloerteksten’ is dat de belij-
denis van het sola gratia bij Augustinus gepaard blijft gaan met een indringende 
paraenese. Vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid spoort hij het kaf conse-
quent aan om koren te worden, zowel in zijn vroege als in zijn latere werken. Deze 
paraenese functioneert vooral in de preken, wat voor de hand ligt omdat het pa-
raenetische element eigen is aan het genre van de prediking. Toch kan hieruit niet 
worden afgeleid dat er een principieel verschil zou zijn tussen de homiletische en de 
niet-homiletische werken inzake de verhouding tussen Gods genade en de menselijke 
verantwoordelijkheid. Dit is wel gesuggereerd door bijvoorbeeld Caroline E. Straw 
in haar artikel over Augustinus’ exegese van de gelijkenissen van de akker en de 
dorsvloer. Maar in werkelijkheid verdedigt Augustinus de paraenese, inclusief het 
beroep op de menselijke verantwoordelijkheid, tot in zijn laatste niet-homiletische 
geschriften waarin zijn gedachten over de predestinatie tot volle ontwikkeling komen. 
De belijdenis dat de verandering ten goede wordt bewerkt door God betekent dus 
geen ontkrachting van de paraenese in de geschriften, de catechese, het pastoraat, 
en last but not least de prediking. In plaats daarvan ontleent de kerkvader hieraan 
verwachting wanneer hij zich vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid inspant 
voor de beoogde verandering van kaf in koren. Gods uitverkiezing betekent volgens 
hem immers de garantie voor de aanwezigheid, vermeerdering en bewaring van het 
koren op de dorsvloer en uiteindelijk in de korenschuur.
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Hoofdstuk 7 – De area als metafoor 
voor het laatste oordeel

7.1 Algemeen 

Na alles wat in de vorige hoofdstukken is besproken resteert de vraag naar de escha-
tologische betekenis van de dorsvloer. Het feit dat de metafoor een eschatologische 
betekenis heeft, is al wel opgemerkt in de secundaire literatuur.1 Maar de vraag hoe 
de dorsvloer bij Augustinus functioneert als metafoor voor het laatste oordeel is nog 
niet beantwoord. Het voorliggende hoofdstuk is bedoeld als een antwoord op deze 
vraag. Daarbij zal achtereenvolgens worden gelet op de context van de manichese 
en de donatistische polemiek en de context van de eigen kerk. De context van de 
pelagiaanse polemiek blijft buiten beeld, omdat de area in dat verband niet functi-
oneert als metafoor voor de kerk.2 Nog afgezien daarvan gaat de discussie met de 
pelagianen over andere zaken dan de eschatologie. In zekere zin kan dat laatste ook 
worden gezegd van de manichese en de donatistische polemiek. Toch zal aan deze 
contexten enige aandacht worden besteed, op soortgelijke wijze als in de voorgaande 
hoofdstukken. Omdat veruit de meeste gegevens te vinden zijn in de context van 
de eigen kerk, blijven de deelconclusies bij 7.4 achterwege. Deze zouden immers 
grotendeels dezelfde zijn als de slotconclusies aan het einde van hoofdstuk 7. 

7.2 De area als metafoor voor het laatste oordeel in de context van 
de manichese polemiek

7.2.1 Niet-homiletische en homiletische werken3

Als metafoor voor de kerk krijgt de dorsvloer in mor. (387-389 AD) een expliciet 
eschatologische betekenis. Augustinus verwijst naar de wederkomst wanneer hij 
schrijft dat Christus zal komen om de dorsvloer te zuiveren, dat Hij het kaf zal af-
scheiden van het koren, en dat Hij op de allereerlijkste wijze iedereen zal vergelden 

1.  Zie hoofdstuk 1 (stand van zaken in het onderzoek). Zie voor literatuur over het laatste oordeel bij 
Augustinus hoofdstuk 1 (inzake de eschatologie bij Augustinus) en 3 (inzake chiliasme).

2.  Zie hoofdstuk 4 (de area in de context van de pelagiaanse polemiek). Overigens komt de dorsvloer 
van Gideon in enkele anti-pelagiaanse teksten in beeld als metafoor voor de oud- en nieuwtesta-
mentische bedeling, maar hierbij ontbreekt de eschatologische lading, zie hoofdstuk 3.

3.  Omdat er geen preken zijn waarin de area functioneert in het kader van de manichese polemiek, 
worden hier alleen passages in de niet-homiletische werken besproken.
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wat hij verdient.4 Hiermee wordt alles wat op de dorsvloer van de kerk gebeurt, 
geplaatst in het licht van het toekomstige oordeel waarin de definitieve scheiding 
plaats vindt, inclusief de bijbehorende vergelding. Daarbij worden deze noties be-
noemd zonder nadere uitwerking. Zij staan hier in het kader van een verdediging 
tegen de manichese kritiek op de onheiligheid van leden van de kerk. In dit verband 
functioneert de verwijzing naar de toekomstige scheiding om aan te geven dat de 
verdraagzaamheid ten opzichte van het kaf een tijdelijk karakter heeft, en daarmee 
als een waarschuwing voor het kaf.5

In het anti-manichese meesterwerk c. Faust. (400-404 AD) komen koren en kaf 
weer in beeld. Omdat de dorsvloer de plaats is waar koren en kaf door middel van het 
wannen (uentilatio) definitief worden gescheiden, heeft de beeldspraak an sich een 
eschatologische lading. In c. Faust. wordt deze slechts eenmaal expliciet benoemd, en 
niet besproken. In de betreffende passage spreekt de kerkvader over de dag van het 
wannen (dies uentilationis) als de oordeelsdag die een einde maakt aan de huidige 
gemengde gestalte van de kerk.6 

Het geschrift c. Sec. (400-404 AD) levert wat betreft de eschatologie weinig nieuws 
op. De kerkvader schrijft dat de dorsvloer van de katholieke kerk de plaats is waar 
het koren nu (nunc) bijeengebracht en gedorst moet worden, en in het einde (in fine) 
gewand en gezuiverd. Het wannen staat symbool voor de eschatologische scheiding 
waarbij koren en kaf definitief uiteengaan richting hun toekomstige bestemming. 
Deze eschatologische scheiding wordt opnieuw genoemd zonder nadere uitwerking. 
Dat deze nadere uitwerking uitblijft, kan worden verklaard vanuit de aard van de 
polemiek. Het verschil van inzicht met de manicheeërs betreft immers niet zozeer 
de toekomstige scheiding van koren en kaf als zodanig, alswel de huidige gemengde 
gestalte van de kerk.7 De eschatologische noties van de uentilatio functioneren in een 
context waarin Augustinus zich verantwoordt inzake het vele kaf in de katholieke 
kerk. Daarbij dient de vermelding van de toekomstige scheiding als verzekering 

4.  Cf. mor. 1,76 … ueniet etiam qui aream purget, et a frumentis paleam separet et singulis partibus 
pro suo cuiusque merito quod oportet summa aequitate distribuat. Indirect wordt hier verwezen naar 
Matth. 3,12/Luk. 3,17, maar de Schriftwoorden worden nog niet letterlijk geciteerd.

5.  In mor. 1,76 schrijft Augustinus eerst dat de ecclesia catholica de mores van haar mali filii ver-
oordeelt (condemnat) en dagelijks probeert hen tot bekering te brengen (corrigere studet), en dat 
zij hen die volharden in hun zonden verdraagt totdat Christus komt om zijn dorsvloer te zuiveren.

6.  Cf. c. Faust. 13,16; hierin o.a. Eosdemque paucos in conparatione multitudinis malorum paucos 
dici; esse autem per se ipsos consideratos in magno numero, diffusos toto orbe terrarum. crescentes 
inter zizania et cum palea usque ad diem messis et uentilationis. Hier functioneren de ager/messis 
en de area/uentilatio als gelijkwaardige metaforen. De eschatologische lading van de area blijft 
impliciet in c. Faust. 5,11; 20,23; 22,88.

7.  Dat het verschil tussen Secundinus en Augustinus niet zozeer gaat over de toekomstige scheiding 
en de bijbehorende vergelding in het laatste oordeel an sich is af te leiden uit de bewaard gebleven 
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dat de kerk gezuiverd zal worden van alle kaf, ondanks de huidige vermenging van 
koren en kaf.8

7.2.2 Deelconclusies
In de context van de manichese strijd wordt de eschatologische lading van de 
metafoor van de area duidelijk benoemd, maar niet nader uitgewerkt. De escha-
tologische lading ligt in het toekomstige wannen, als aanduiding van de defini-
tieve scheiding van koren en kaf. Dat de focus van Augustinus in het manichese 
debat niet op deze eschatologische noties is gericht, kan worden verklaard vanuit 
de inhoud van het debat. Het verschil van inzicht betreft niet zozeer de toekom-
stige scheiding van kaf en koren, maar veelmeer de huidige gemengde gestalte 
van de kerk. Wanneer de area verschijnt in de context van het manichese debat, 
verantwoordt de kerkvader zich inzake het vele kaf in de kerk. Daarbij gebruikt 
hij de area primair als metafoor voor de permixtio van de kerk. De eschatologi-
sche lading van de metafoor is van betekenis om de permixtio als een tijdelijke 
fase te plaatsen in het licht van het laatste oordeel, en dus als begrenzing van de  
permixtio.

brief van Secundinus waarop Augustinus in c. Sec. reageert. Secundinus refereert bijvoorbeeld aan 
de gelijkenis van het bouwen op het zand en op de rots (Matth. 7,24-27), de vijf wijze en de vijf 
dwaze meisjes (Matth. 25,1-13), de toekomstige scheiding van de schapen en de bokken (Matth. 
25,33), de straf van vuur en tandengeknars (Matth. 22,13; 25,30; 25,41), de toekomstige rech-
terstoel van Christus (2 Tim. 4,8), de brede weg die leidt naar het verderf (Matth. 7,13), zie met 
name epistula Secundini 1-3 en 6; in epistula Secundini 5 waarschuwt Secundinus Augustinus voor 
de naderende oordeelsdag (domini iudicium). Er is wel sprake van een duidelijk verschil in de 
leer wanneer het gaat over bijvoorbeeld de opstanding van het lichaam, maar deze thematiek blijft 
buiten beeld in het kader van de area. Zie over de eschatologie van de manicheeërs bijvoorbeeld 
G.G. Stroumsma, ‘Aspects de l’ Eschatologie manichéenne’ in: RHR 198,2 (1981), p. 163-181; 
N.A. Pedersen, Studies in The Sermon on the Great War. Investigations of a Manichaean-Coptic 
Text from the Fourth Century, Aarhus 1996; J. van Oort, ‘Secundini Manichaei Epistula: Roman 
Manichaean ‘Biblical’ Argument in the Age of Augustine’ in: J. van Oort, O. Wermelinger and G. 
Wurst, Augustine and Manichaeism in the Latin West, Leiden-Boston-Köln 2001, p. 161-173; id. 
‘Manichaean Eschatology: a Sketch of Gnostic-Christian Thinking about the Last Things’ in: JECH 
7,1 (2017), p. 108-120.

8.  Cf. c. Sec. 26 Quae quidem paucitas (sc. sanctorum) in multo maiore numero palearum latet; sed 
in ipsa area catholicae ecclesiae est nunc congreganda et trituranda, in fine autem uentilanda atque 
purganda. ad quam te oportet conferas, si fideliter fidelis esse desideras, ne fidendo falsis, sicut 
scriptum est, uentos pascas, id est, inmundis spiritibus esca fias. De waarschuwing dat men buiten 
de dorsvloer van de kerk voedsel voor de onreine geesten kan worden, doet denken aan de gelijke-
nis van de zaaier (Matth. 13,4; zie ook boven). De woorden hebben dus betrekking op het heden, 
niet op het toekomstige oordeel.
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7.3 De area als metafoor voor het laatste oordeel in de context van 
de donatistische polemiek

7.3.1 Niet-homiletische werken
Op soortgelijke wijze als in de anti-manichese werken krijgt de area een escha-
tologische lading wanneer Augustinus in uera rel. (390 AD) refereert aan hen die 
scheuringen veroorzaken, in casu de donatisten. Over dergelijke christenen merkt 
hij op dat de dorsvloer van Christus hen als kaf zou kunnen verdragen tot de tijd 
van het laatste wannen (ad tempus ultimae uentilationis). Dit laatste wannen heeft 
betrekking op de scheiding van koren en kaf in het laatste oordeel.9 De eschatologi-
sche lading van de dorsvloer betekent een duidelijke begrenzing van de tolerantia 
ten opzichte van het kaf, maar de eschatologische aspecten van de dorsvloer worden 
hier evenmin als in de manichese polemiek uitgewerkt. Hetzelfde kan worden op-
gemerkt over de eerste brief die is gerelateerd aan de donatistische kwestie (ep. 23, 
392 AD). De focus is geconcentreerd op de gemengde gestalte van de kerk. Daarbij 
resulteert de aankondiging van het wannen in een aansporing om zich voor te be-
reiden op de toekomstige scheiding in het laatste oordeel: ‘Laten we bidden en doen 
wat we kunnen, opdat we koren zullen zijn.’10 Ondertussen ontbreken details over 
de eschatologische verwachting.

De waarneming dat de eschatologische betekenis van de dorsvloer in het donatis-
tische debat zeer beperkt blijft, is verklaarbaar. De aandacht is in de donatistische 
polemiek immers, evenals in de manichese polemiek, gericht op de gemengde gestalte 
van de kerk in de tegenwoordige tijd. In beide polemieken heeft het verschil van 
inzicht geen betrekking op de toekomstige scheiding van koren en kaf als zodanig, 
maar op de huidige permixtio van de kerk. Daarbij komt dat de verschillen die er 
volgens Augustinus zijn met de manicheeërs in doctrina en sacramenta niet van 
toepassing zijn op de donatisten. Impliciet erkent Augustinus hiermee dat er geen 
sprake is van verschil van inzicht met de donatisten inzake de eschatologie.11

In ps. c. Don. (393 AD) wordt de eschatologische komst van Christus met de wan 
meerdere malen genoemd, maar niet uitgewerkt.12 In ep. 53 (400 AD) wordt het 

 9.  Cf. uera rel. 9 Posset enim eos area dominica usque ad tempus ultimae uentilationis uelut paleas 
sustinere, nisi uento superbiae nimia leuitate cessissent et sese a nobis ultro separassent.

10.  Cf. ep. 23,6 Area dominica nondum uentilata est; sine paleis esse non potest. nos oremus atque 
agamus, quantum possumus, ut frumentum simus.

11.  Cf. o.a. uera rel. 8-9; zie ook hoofdstuk 5 (de area als metafoor voor het onderscheid binnen en 
buiten de kerk).

12.  Cf. ps. c. Don. 185 … ut alia surgeret messis, quae uentilanda est in fine. haec crescit inter zizania ...;  
ps. c. Don. 199-200 iusti iniustos suferebant uenturo uentilatore … In ps. c. Don. 208 en 297 
wordt Christus als de komende rechter aangeduid. In ps. c. Don. 213 quos antequam uentilentur 
tempestas rapit de messe.
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laatste oordeel (ultimum iudicium) genoemd als de dag waarop de dorsvloer van 
Christus wordt gewand, opnieuw zonder verdere concretiseringen.13 Evenals eerder 
functioneert de notie van het toekomstige wannen in c. ep. Parm. (400-404 AD) als 
begrenzing van de tolerantie. Daarmee maakt de kerkvader duidelijk dat hij niet van 
inzicht verschilt met de donatisten over de reiniging van de dorsvloer van de kerk 
an sich, maar over het wanneer en het hoe ervan.14 Koren en kaf zullen volgens hem 
wel worden gescheiden, maar nu nog niet. Daarbij betwist hij vooral dat het ecclesi-
ologische afscheidingsprincipe van de donatisten een legitieme concretisering van 
de zuivering van de dorsvloer zou zijn. Daarom benadrukt hij dat de scheiding van 
koren en kaf niet door mensen wordt bewerkt in het heden, maar door Christus bij 
zijn wederkomst: ‘En Hij zal zijn dorsvloer zuiveren, Hij zal het koren verzamelen 
in de schuur, maar het kaf verbranden met onuitblusbaar vuur’ (Matth. 3,12/Luk. 
3,17).15 Hier functioneren de schuur (horreum) en het vuur (ignis) als aanduiding voor 
de eeuwige bestemming van respectievelijk koren en kaf, in casu het eeuwige leven 
(uita aeterna) of het eeuwige vuur (ignis aeternus).16 Daarbij brengt de kerkvader de 
dorsvloer (Matth. 3,12/Luk. 3,17) in verband met de beschrijving van de wederkomst 
van Christus volgens Matth. 25. Genoemd worden de komst van de Mensenzoon met 
zijn engelen, de verzameling van alle volken voor zijn rechterstoel, de scheiding van 
de schapen en de bokken, inclusief de eeuwige bestemming in het Koninkrijk of in 
het eeuwige vuur. De beschrijving blijft beperkt tot een weergave van de Schrifttekst, 
zonder uitwerking van details over het laatste oordeel.17

13.  Cf. ep. 53,6 … (palea messis dominicae) quae necesse est usque ad finem permixta toleretur, do-
nec ultimo iudicio tota area uentiletur … frumenta dominica, quae per totum agrum, id est istum 
mundum usque in finem saeculi oportet crescere …

14.  Cf. c. ep. Parm. 2,2-4; hierin o.a. Exclament (sc. donatistae) itaque quantum possunt: uae his qui 
dicunt quod nequam est bonum et quod bonum est nequam [Is 5,20] [Parm. A. c. ep. Parm.]. res-
pondemus: hoc uerum est et addimus aliud: uae his qui perdiderunt sustinentiam [Ecli 2,16], dum 
ponunt lucem tenebras et tenebras lucem.

15.  Cf. c. ep. Parm. 2,6 Quos isto loco scriptura describit, ubicumque fuerint etiam inter bonos non 
obsunt bonis, sicut non obest palea frumentis, donec ueniat dominus areae ferens uentilabrum 
in manu sua et mundet aream suam, frumenta recondat in horreum, paleam uero comburat igni 
inextinguibili. Zie ook c. ep. Parm. 2,36. In c. ep. Parm. 3,17 o.a. … malos a bonis in unitate 
interim pro pace tolerandos et in fine ultimi diuini iudicii separandos ... In c. ep. Parm. 3,27 quam 
patientiam isti miseri perdiderunt et festinantes se ante tempus uelut a palea separare se ipsos esse 
leuissimam paleam uento ablatam de area demonstrarunt. Overigens wordt Matth. 3,12/Luk. 3,17 
opnieuw geciteerd in c. ep. Parm. 3,19.

16.  Zie ook c. ep. Parm. 3,17. De eerste niet-homiletische tekst waarin horreum en ignis worden ge-
noemd als bestemming van koren en kaf is agon. 13 (zie onder, context eigen kerk). Wel is Matth. 
3,12/Luk. 3,17 al eerder geciteerd (mor. 1,76), maar zonder vermelding van de schuur (horreum) 
en het vuur (ignis).

17.  Cf. c. ep. Parm. 3,19 Sed ueniet, inquit, filius hominis cum angelis suis, et congregabuntur ante 
eum omnes gentes, et separabit eos ab inuicem, sicut pastor separat oues ab haedis. et oues quidem 
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In bapt. (400-405 AD) waarschuwt Augustinus voor de eindbestemming van het 
kaf dat in het laatste oordeel zal worden afgescheiden. Daarbij beroept hij zich op de 
volgende Bijbelteksten, zonder deze uit te werken: ‘Ga weg van Mij, u die doet wat 
onrecht is’ (Matth. 7,23) en ‘Ga naar het eeuwige vuur dat bereid is voor de duivel en 
zijn engelen’ (Matth. 25,41).18 In dit verband spreekt de kerkvader wel over verschil 
in straffen in het eeuwige vuur, overeenkomstig het gewicht van de verschillende 
zonden die bestraft worden. Toch geeft hij geen nadere invulling aan dit verschil 
in straffen. Wel noemt hij een Bijbelse bewijstekst, namelijk Matth. 11,24: ‘Het zal 
voor Sodom verdraaglijker zijn dan voor u op de dag van het oordeel.’19 De kerkva-
der kiest er dus voor om zich te beperken tot de Bijbelse gegevens, zonder zich te 
wagen aan speculatie over toekomstige zaken buiten het zicht van de tegenwoordige  
tijd.

Herhaaldelijk wordt in c. litt. Pet. (400-404 AD) gerefereerd aan het laatste oor-
deel door middel van verwijzingen naar de toekomstige scheiding van koren en kaf 
(uentilatio) door Christus.20 De toekomstige scheiding, inclusief de bijbehorende 
eeuwige bestemmingen, is voor Augustinus een belangrijk motief om vooralsnog 
het kaf in de kerk te verdragen, enerzijds zonder zich af te scheiden van het kaf en 

ponet ad dextram, haedos autem ad sinistram [Mt 25,31-33]. et dicet eis qui ad dextram sunt: 
uenite benedicti patris mei, percipite regnum quod uobis paratum est ab initio mundi [Mt 25,34]. 
illis autem qui ad sinistram sunt dicet: ite in ignem aeternum, qui paratus est diabolo et angelis 
eius [Mt 25,41].

18.  Cf. bapt. 4,20 Quam multis zizaniis et paleis siue foris siue intus positis, sed tamen in fine aper-
tissime separandis dicturus est dominus: recedite a me qui operamini iniquitatem [Mt 7,23] et: 
ite in ignem aeternum, qui praeparatus est diabolo et angelis eius [Mt 25,41]. Zie ook bapt. 4,21 
waar Matth. 7,23 wordt herhaald als waarschuwing voor het kaf: recedat ab iniquitate omnis qui 
nominat nomen domini [2 Tm 2,19], ne audiat in fine cum palea, siue quae ante de area uolauit siue 
quae in ultimo separanda est: recedite a me qui operamini iniquitatem [Mt 7,23].

19.  Cf. bapt. 4,26 Nec dubitandum est quidem poenas ipsas, quibus cruciabuntur qui regnum dei non 
possidebunt, pro diuersitate criminum esse diuersas et alias aliis acriores, ut in ipso igne aeterno 
pro disparibus ponderibus peccatorum sint disparia tormenta poenarum. neque enim frustra ipse 
dominus ait: tolerabilius erit Sodomis quam uobis in die iudicii [Mt 11,24] … licet ex illo igne, 
sicut dixi, diuersa possint distribui pro criminum diuersitate supplicia. Omdat het hier gaat over 
verschil in straf tussen hen die in het oordeel ter linkerzijde in plaats van ter rechterzijde worden 
geplaatst, is hier geen sprake van een louterende en/of tijdelijke straf, maar van een eeuwige straf, 
zie bapt. 4,26.

20.  Zie met betrekking tot de (ultima) uentilatio, de tempus uentilationis en/of de komst van Christus 
als (ultimus) uentilator en de (ultimum) uentilabrum: c. litt. Pet. 1,20; 1,22; 2,46; 2,54-55; 2,61; 
2,110; 2,174; 2,245; 3,3-4; 3,62. In c. litt. Pet. 2,108 schrijft Augustinus over de uentilatio quae 
in die iudicii futura est en in 2,134 over iudicii uentilatio. De eeuwige bestemming in de schuur 
(horreum) wordt benoemd in c. litt. Pet. 2,106; 3,10; de eeuwige bestemming in het vuur (ignis) in 
c. litt. Pet. 2,54 en 3,4. Overigens noemt Petilianus de eeuwige bestemming van het vuur eveneens 
bij herhaling, cf. c. litt. Pet. 2,40 en 2,229, een indicatie dat het verschil van inzicht niet ligt in de 
verwachting van de oordeelsdag an sich.
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anderzijds zonder zich in te laten met de zonden van het kaf.21 Onder verwijzing naar 
Matth. 13,49-50 schrijft Augustinus dat de engelen het oordeel zullen uitvoeren: zij 
zullen de boni scheiden van de mali, en de mali in het vuur werpen.22 Wat betreft de 
toekomstige vergelding maakt Augustinus in c. litt. Pet. terloops melding van ver-
schil in loon. Dat doet hij naar aanleiding van kwaadsprekerijen en lasteringen die 
het koren te verduren kan hebben. Deze worden door hem geduid als mogelijkheden 
om het geloof te oefenen en het hemelse loon te vermeerderen. Blijkbaar denkt de 
kerkvader dus aan verschillende gradaties wat betreft het loon, evenals wat betreft de 
straf. Ondertussen wordt de mogelijke vermeerdering van het eeuwige loon benoemd 
zonder dat er verdere invulling aan wordt gegeven.23

Over de eschatologische betekenis van de dorsvloer levert cath. fr. (401-402 AD) 
weinig nieuws op.24 In het uitvoerige strijdschrift Cresc. (405-406 AD) wordt de 
komst van Christus met de wan meerdere malen benoemd, inclusief de eeuwige 
bestemming van het koren in de schuur (horreum) en van het kaf in het vuur (ignis), 
zonder verdere concretisering.25 Wel wordt de vergelding in het laatste gericht recht-
streeks gerelateerd aan het verschil in leefwijze, ofwel de geestelijke separatio die 

21.  Cf. c. litt. Pet. 1,22; 2,46; 2,54-55; 2,61; 2,134; 2,174; 3,3-4; 3,62. Ter illustratie enkele voorbeel-
den, in c. litt. Pet. 2,134 … in unitate consistimus nec propter malos, quos a frumentis dominicis 
ante iudicii uentilationem separare non possumus, nos a societate tritici segregamus … ; in c. litt. 
Pet. 2,245 … et hoc est quod catholica docet, multum interesse inter consentientes quibus haec 
placent et tolerantes quibus haec displicent. illi enim palea fiunt, dum paleae sequuntur sterilita-
tem; illi triticum cum sint, expectent, ut segregentur, Christum uentilatorem; in c. litt. Pet. 3,3 si 
enim firmissime tenueritis quod exhortor et satago, maledictum esse omnem qui spem suam ponit 
in homine, ut nemo glorietur in homine, aream dominicam propter paleam, quae uel nunc uento 
superbiae percussa uolat uel ultima uentilatione separabitur, nullo modo deseretis … ; in c. litt. 
Pet. 3,4 haec quippe commixtio non aeterna sed temporalis, nec spiritalis sed corporalis est … et 
si ab iniquis ad tempus corporaliter non potest, recedat tamen ab ipsa iniquitate omnis qui nominat 
nomen domini [2 Tm 2,19].

22.  Cf. c. litt. Pet. 3,4 … ut discatis, quamdiu palea cum frumento trituratur … ante tempus uentilati-
onis tolerare potius propter bonos commixtionem malorum quam uiolare propter malos caritatem 
bonorum. haec quippe commixtio non aeterna sed temporalis, nec spiritalis sed corporalis est. in 
qua non errabunt angeli, quando colligent malos de medio iustorum, et mittent in caminum ignis 
[Mt 13,49sq.] ardentis.

23.  Cf. c. litt. Pet. 3,13 Quidquid autem in ipsa frumenta maledictorum calumniarumque iactauerit, fi-
des eorum exercetur in terris, merces augetur in caelis. Zie over de beschuldigingen die Petilianus 
tegen Augustinus persoonlijk inbrengt hoofdstuk 4.

24.  Cf. cath. fr. 48 Non inde perit ecclesia, quae ultimo iudicio uentilata istorum omnium separatione 
purgabitur. Zie ook cath. fr. 55 … in una caritate frumenta crescamus, simul usque ad uentilabrum 
paleam toleremus.

25.  Cf. o.a. Cresc. 2,27 In scriptura quippe sancta, quae neminem fallit, area dicta est ecclesia dei do-
minumque ipsum cum uentilabro esse uenturum et mundaturum aream suam, ut frumenta recondat 
in horreo, paleam uero conburat igni inextinguibili. Zie verder Cresc. 2,44; 3,35; 3,75; 4,26; 4,63; 
4,71.
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zich tijdens de permixtio al aftekent.26 De toekomstige uentilatio verschijnt weer in 
ep. 93 (407-408 AD) en ep. 105 (409 AD) als verzekering dat de kerk gezuiverd zal 
worden van alle kaf, en daarmee als aansporing om vooralsnog het kaf te verdragen 
zonder zich af te scheiden van de dorsvloer van de kerk.27 Hetzelfde kan worden 
opgemerkt over ep. 108 (410 AD) en un. bapt. (410-411 AD). Overigens merkt Au-
gustinus in ep. 108 op dat de toekomstige scheiding wordt uitgevoerd door Christus 
of door zijn engelen. In dit verband refereert hij zowel aan Bijbelteksten waarin 
Christus zijn engelen inschakelt bij de uitvoering van het oordeel (Matth. 13,41-42; 
Matth. 13,49-50) alsook aan Schriftgegevens waarin de uitvoering van het oordeel 
in de hand van Christus wordt gelegd (Matth. 3,12; Matth. 25,31). Duidelijk is dat 
hij recht wil doen aan de verschillende Schriftgegevens, en dat hij hierin geen keuze 
wil maken die op gespannen voet met een Bijbeltekst zou staan. Ondertussen kan 
hieruit worden afgeleid dat de uitvoering van het oordeel door Christus volgens hem 
de inschakeling van zijn engelen veronderstelt.28

De verslagen van de collatio Carthaginiensis (breuic., eind 411, en c. Don., 411-412 
AD) bevestigen dat het verschil met de donatisten niet ligt in de verwachting van 
het laatste oordeel en de bijbehorende scheiding an sich. Dat is ook niet verwon-

26.  Cf. Cresc. 4,33 Neque enim boni communicant peccatis alienis, quibus utique faciendis non con-
sentiunt, quamuis cum ipsis, qui ea faciunt, donec de area dominica sicut palea uentilabro ultimo 
separentur, non eorum peccata, sed dei sacramenta communicent et intra eandem sagenam uelut 
pisces boni cum malis usque ad separationem, quae in litore, hoc est in fine saeculi tamquam in 
fine maris futura est, non ab eis corporum segregatione, sed uitae ac morum diuersitate disiuncti 
sint. Zie over de geestelijke separatio ook hoofdstuk 5.

27.  Cf. ep. 93,33 Refrigescit autem caritas multorum [Mt 24,12] propter scandalorum abundantiam, 
quanto magis magisque glorificato Christi nomine congregantur in communionem sacramentorum 
eius etiam maligni et perseueranter omnino peruersi sed tamen tamquam palea de area dominica 
non nisi ultima uentilatione separandi. Zie ook ep. 93,36 waar het gezag van Cyprianus (Cypr. ep. 
54,3) weer wordt ingezet als argument tegen voortijdige scheiding van koren en kaf. In ep. 93,50 
audi sane per me uocem dominicorum frumentorum in area dominica usque ad ultimam uentila-
tionem inter paleam laborantium per totum scilicet mundum … In ep. 105,16 sic enim eos in isto 
mundo, in quo ecclesia catholica per omnes gentes diffunditur, quem agrum suum dominus dicit, 
tamquam zizania inter triticum uel in hac unitatis area tamquam paleam frumento permixtam … 
usque ad tempus messis aut uentilationis aut litoris toleramus … 

28.  Cf. ep. 108,12 … si non se ipsum iustum diceret, sed uere ac legitime iustus esset, non bonos 
propter malos impiissime desereret, sed malos propter bonos patientissime sustineret, donec ipse 
dominus siue per se siue per angelos suos a tritico zizania, a frumentis paleas, a uasis misericordiae 
uasa irae et haedos ab ouibus. pisces malos a bonis in fine saeculi separaret; zie ook ep. 108,16. Zie 
verder un. bapt. 24 waar Augustinus stelt dat de donatisten hem op de volgende wijze gelijk moe-
ten geven: restat ut fateantur (sc. donatistae) bonos cum malis in sacramentorum christianorum 
communione sine ulla sua labe mansisse et usque ad tempus Caeciliani perseuerasse ecclesiam 
Christi non sine ullis hominibus malis tamquam in horreo iam reconditam, sed adhuc commixta 
palea tamquam in area constitutam. sic ergo et deinceps potuit permanere, sicut et permanet, donec 
ultimo die iudicii uentilata mundetur; zie ook un. bapt. 23 en 25.
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derlijk, omdat zowel de donatisten als de katholieken het gezag van de betreffende 
Schriftteksten erkennen. De wegen gaan wel uiteen wanneer Augustinus contra 
de donatisten het ecclesiologische principe van de tijdelijke permixtio van de kerk 
verdedigt. Als Gebot der Stunde bepleit Augustinus het verdragen van het kaf, ter-
wijl de donatisten kerkelijke afscheiding van het kaf voorstaan. Toch is hiermee 
niet gezegd dat de donatisten de eigenlijke zuivering van de kerk alleen in het he-
den situeren. Ook in de donatistische voorstelling van zaken zal er een bepaalde 
eschatologische zuivering van het kaf plaats vinden. Deze zuivering betrekken zij 
tijdens de Carthaagse rechtszittingen op het kaf van mensen die slecht zijn zonder 
dat men het weet (occulti mali). Impliciet erkennen de donatisten hiermee dat de 
kerk toch een gemengd karakter heeft, iets waarmee Augustinus hen indringend 
confronteert.29 Ondertussen blijft de eschatologische lading van de dorsvloer be-
perkt tot het ‘dat’ van het laatste oordeel, zonder dat details van het ‘hoe’ worden 
ingevuld.30 Ook in de latere anti-donatistische geschriften is de focus gericht op de 
tijdelijke vermenging van koren en kaf. Wat betreft het laatste oordeel worden in 
ep. 142 (na 411 AD) en ep. 185 (416-417 AD) de toekomstige korenschuur (horreum 
futurum) en het toekomstige vuur ( futurus ignis) genoemd als aanduidingen voor 
de eeuwige bestemming van koren en kaf.31 In ep. 208 (na 411 AD) zegt Augustinus 
dat Christus het scheiden van boni en mali heeft voorbehouden aan zichzelf, dat 
Hij de enige is die zich niet vergist, en dat niemand zo hoogmoedig mag zijn dat 
hijzelf voortijdig scheiding wil maken.32 In aanvulling hierop schrijft Augustinus in  

29.  Cf. breuic. 3,10; 3,15-16 en c. Don. 6; 8 en 13-14 inzake de area als metafoor voor de tijdelijke 
permixtio van de kerk. Dat de donatisten in de loop van de twistgesprekken een eschatologi-
sche uentilatio van de area niet ontkennen, blijkt bijvoorbeeld uit breuic. 3,10 en 3,15; in breuic. 
3,15 tunc Donatistae interrumpentes dixerunt quod de area non legeretur in euangelio scriptum; 
cumque expressius a catholicis locus euangelii commemoraretur, rursus interrumpendo dixerunt 
occultos malos dictos esse paleam postea uentilandam. Zie ook c. Don. 14 temptauerunt sane 
episcopi uestri negare scriptum in euangelio, quod areae sit ecclesia conparata, sed mox euange-
licorum uerborum commemoratione conuicti ad id se conuerterunt, ut etiam ibi dicerent occultos 
malos significatos, non manifestos, de quibus scriptum est: ueniet ferens uentilabrum in manu sua 
et mundabit aream suam, frumenta recondet in horreo, paleas autem conburet igni inextinguibili 
[Mt 3,12]. In breuic. 3,10 en 3,14 legt de kerkvader de vinger bij het feit dat de donatisten met hun 
erkenning van occulti mali in de kerk impliciet erkennen dat de kerk een corpus permixtum is; zie 
ook c. Don. 13-14.

30.  Verwijzingen naar de uentilatio zijn te vinden in breuic. 3,10; 3,15 en c. Don. 6; 13-14. In c. Don. 
8 wordt van de mali gezegd dat zij deel hebben aan het verderf (perditio), het eeuwige vuur (ignis 
aeternus) en de verdiende straf (poena criminis); van de boni dat zij delen in het heil (salus), het 
Koninkrijk van God (regnum) en het loon van de godsvrucht (praemium pietatis).

31.  Cf. ep. 142,3 en ep. 185,16.
32.  Cf. ep. 208,3-4. In ep. 208,3 benoemt Augustinus Christus als degene die scheiding maakt tussen 

boni en mali; daarbij refereert hij aan de metafoor van de kudde met schapen en bokken; in ep. 
208,4 schrijft hij dat de scheiding van koren en kaf wacht usque in finem uentilationis.
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c. Gaud. (418-419 AD) dat God de Vader zijn Zoon volmachtigt om de wan ter hand te  
nemen.33

7.3.2 Homiletische werken
In een aantal homiletische werken komt de area ter sprake in een context die is 
gerelateerd aan de donatistische polemiek. Wanneer dat gebeurt, wordt doorgaans 
het eschatologische element expliciet benoemd, maar evenmin uitgewerkt als in de 
niet-homiletische werken. Een voorbeeld is s. 88 waarin Augustinus verkondigt 
dat Hij die want (uentilator), zal komen om de slechte mensen (mali) van de goede 
(boni) te scheiden. Hiermee maakt hij zijn hoorders duidelijk dat zijn kritiek op 
het afscheidingsdenken van de donatisten niet betekent dat hij een ongelimiteerde 
tolerantie ten opzichte van het kaf zou voorstaan. Al zijn koren en kaf op de dors-
vloer van de kerk nog onderling vermengd, het toekomstige wannen (uentilatio) zal 
hieraan een einde maken. Dan zullen koren en kaf lichamelijk (corporalis) worden 
gescheiden. Al is deze scheiding van goede en slechte mensen volgens de prediker 
nog toekomstmuziek, volgens hem tekent zij zich tijdens de permixtio al af in een 
geestelijke scheiding (spiritalis separatio).34 Wat betreft de eeuwige bestemming 
wordt de korenschuur (horreum) genoemd als de plaats waar wel het koren, maar 
niet het kaf zal komen.35 In bijvoorbeeld s. 146 wordt de gemeente gewaarschuwd 
voor de andere bestemming, namelijk de hel (gehenna) als de toekomstige plaats 
voor het kaf van de slechte christenen (mali christiani).36

Een ander voorbeeld is s. 4, waar de aansporing klinkt om het kaf te verdragen 
tot de komst van Christus als de laatste wanner (ultimus uentilator). Nadrukkelijk 
wordt daarbij vermeld dat alleen Hij bekwaam en gemachtigd is om zijn dorsvloer te 
zuiveren van alle kaf. Niemand kan Hem immers misleiden. Bovendien heeft alleen 
Hij het recht om koren en kaf te scheiden, en beide te brengen in respectievelijk de 

33.  Cf. c. Gaud. 2,3; het betreft een citaat uit de eerdergenoemde brief Cypr. ep. 54,3. De uentilatio 
wordt verder benoemd in c. Gaud. 1,27; 2,3-5 en 2,14.

34.  Cf. s. 88,19 … esse intus in ecclesia et bonos et malos, quod saepe dicimus et frumentum et pa-
leam. nemo ante tempus deserat aream; toleret paleam in tritura, toleret in area. quod enim toleret, 
in horreo non habebit. ueniet uentilator, qui diuidet malos a bonis. erit enim corporalis separatio, 
quam modo spiritalis praecedit. Ook in s. 88,21 wordt de komst van de uentilator benoemd, zon-
der verdere uitwerking. Zie ook hoofdstuk 5 over de spiritalis separatio.

35.  Cf. s. 88,19 Quod (sc. paleam) enim toleret, in horreo non habebit.
36.  Cf. s. 146,2 Nolite imitari malos christianos. nolite dicere: faciam hoc, quia multi fideles hoc fa-

ciunt. hoc non est defensionem parare animae, sed comites ad gehennam inquirere. crescite in hac 
area dominica. Overigens refereert Augustinus verderop aan Matth. 25,31-46 inzake het laatste 
oordeel, inclusief de scheiding van schapen (oues) en bokken (haedes) en de eeuwige bestemmin-
gen van het Koninkrijk (regnum) en de eeuwige straf (supplicium sempiternum).
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schuur of het vuur.37 In deze preek spreekt Augustinus ook over het toekomstige 
loon van de tolerantia: de zondige leefwijze van de vleselijke christenen geeft de 
geestelijke christenen de gelegenheid om vanwege hun verdraagzaamheid gekroond 
te worden.38

Een andere homiletische verhandeling waarin het verdragen van het kaf wordt 
geplaatst in het licht van de toekomstige scheiding, is en. Ps. 36,3. Kort en krachtig 
worden het eeuwige vuur (aeterna conflagratio) en de schuur (horreum) genoemd 
als de toekomst voor respectievelijk het kaf en het koren.39 Ook het bijbehorende 
loon van veroordeling (damnari) of kroon (coronari) wordt benoemd, maar niet 
geconcretiseerd.40 In ep. Io. tr. 3 wordt het loon voor het graan van de ware chris-
tenen ingekleurd als de beloofde rust in het eeuwige leven na alle moeite, verdriet 
en beproeving van het aardse leven. In dit verband worden het beloofde loon (het 
eeuwige leven) en de waarschuwing (de straf van het eeuwige vuur) voorgesteld als 
aansporingen tot het goede.41

37.  Cf. s. 4,32 Et nihil sibi arrogat (sc. omnis spiritalis), et tolerat peccata hominum, quos non potest 
purgare de area dominica, antequam ueniat ille ultimus uentilator, qui falli non potest, ut purget 
aream suam et frumentum mittat in horreum, paleas autem det ad comburendum. quia ipse habet 
excludere paleam et segregare a frumento, et praeparare horreum tritico, paleis ignem. Zie ook en. 
Ps. 149,3 qui autem triticum sunt, ferunt trituram: gaudent, quia grana sunt, gemunt inter paleam, 
exspectant uentilatorem, quem cognoscunt redemtorem. In s. 5,1 sunt autem alii qui intus mali 
sunt et ipsa communione catholica continentur, quos necesse est toleret christianus bonus usque in 
finem, quia uentilatio messis huius et areae non erit nisi dies iudicii. Overigens wordt in s. 5,8 weer 
gerefereerd aan de beschrijving van het laatste oordeel conform Matth. 25,31-46.

38.  Cf. s. 4,32 ... prodest tamen spiritalibus mala conuersatio carnalium, quia et ex eadem conuersati-
one proficiunt, et per tolerantiam coronantur.

39.  Cf. en. Ps. 36,3,17 Toleret triticum paleam; quia ueniet tempus separationis, et eximetur semen 
bonum ab eo quod igni consumetur; illud in horreum mittetur, illud autem in aeternam conflagrati-
onem; quia ideo simul fuerunt primo iustus et iniustus, ut ille supplantaret, ille probaretur; postea 
autem ille damnaretur, ille coronaretur. Zie ook en. Ps. 54,19 tota palea non uolabit, nisi cum ille in 
ultimo uentilabit. Verderop in en. Ps. 54,19 wordt de schuur (horreum) genoemd als de plaats waar 
het koren wel maar het kaf niet zal komen. In en. Ps. 130,13 palea hic tibi mixta est in hoc tempore 
in area; in horreo tecum non erit. In Io. eu. tr. 10,9 non excutitur de area granum, sustinet paleam, 
ut intret in horreum, cum palea fuerit separata. tu ante horreum, si granum es, noli excuti de area, 
ne prius ab auibus colligaris, quam (sc. antequam) in horreum congregeris. In ep. Io. tr. 3,5 omnes 
(sc. antichristi/paleae) autem tunc uolabunt, quod saepe dicendum est, cum area dominica coeperit 
uentilari in die iudicii.

40.  Overigens heeft Augustinus het toekomstige loon eerder in deze enarratio gerelateerd aan het 
bewijzen van barmhartigheid aan de armen, conform Matth. 25: wie barmhartigheid bewijst, zal 
ingaan in Gods Koninkrijk, maar wie dat niet doet, zal ingaan in het eeuwige vuur, zie en. Ps. 
36,3,6; zie ook en. Ps. 36,3,11 over de beloofde erfenis voor de rechtvaardigen..

41.  Cf. ep. Io. tr. 3,11-12; hierin o.a. Memoria promissae mercedis perseuerantem facit in opere … 
exhorresce quod minatur Omnipotens, ama quod pollicetur Omnipotens, et uilescit omnis mundus, 
siue promittens, siue terrens.
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En. Ps. 25 kadert de anti-schismatieke aansporing om de dorsvloer van de kerk 
niet te verlaten opnieuw in het licht van het laatste oordeel.42 Als uitvoerder van het 
oordeel wordt niet expliciet Christus maar God genoemd, inclusief de aanvulling 
dat Hij zich niet vergist in zijn oordeel.43 Daarbij wordt de toekomstige scheiding 
niet voorgesteld als bedreigend, maar als bevrijdend voor het koren. Het koren ziet 
immers uit naar de wind die in het eschatologische wannen alle kaf zal wegblazen. 
Dan zal het echte koren voorgoed verlost zijn van het kaf. Als vanzelfsprekend bete-
kent dit tegelijk een bevestiging van de dreiging die van de oordeelsdag uitgaat voor 
het kaf van hen die geen oprechte christenen zijn.44 In en. Ps. 119 geeft Augustinus 
meer invulling aan de toekomstige korenschuur (horreum). De tegenwoordige tijd 
wordt benoemd als de tijd van de vreemdelingschap (peregrinatio) waarin het koren 
nog wordt verdrukt door het kaf. De toekomstige bestemming in de korenschuur 
(horreum) wordt aangeduid als het vaderland (patria) of het hemelse Jeruzalem 
(Ierusalem caelestis) waar geen enkel slecht mens meer zal zijn. Daar is de gemeen-
schap met de engelen (societas angelorum) waar niemand meer voor struikelblokken 
hoeft te vrezen. Daar zijn allen rechtvaardig en heilig (iusti et sancti). Daar geniet 
iedereen van Gods Woord zonder afhankelijk te zijn van geschreven letters, omdat 
men daar God rechtstreeks (per faciem Dei) zal zien. Daar is de eeuwige rust (requies 
sempiterna).45 Contra het donatistische afscheidingsdenken klinkt verderop weer 
de aansporing voor het koren om het kaf te verdragen. Dit is immers het Gebot der 
Stunde gedurende de peregrinatio, dat wil zeggen totdat de dorsvloer wordt gewand.46

42.  Cf. en. Ps. 25,2,5 Itaque hoc praecipimus, fratres, area est ecclesia huius temporis; saepe diximus, 
saepe dicimus; et paleam habet et frumentum. nemo quaerat exire totam paleam, nisi tempore 
uentilationis. nemo ante tempus uentilationis deserat aream, quasi dum non uult pati peccatores, 
ne praeter aream inuentus, prius ab auibus colligatur, quam ingrediatur in horreum … et non timeat 
bonus in commixtione malorum, quia ueniet tempus ut inde segregetur; zie ook en. Ps. 25,2,6 o si 
frumenta essent, usque ad tempus uentilationis paleam in area tolerarent.

43.  Cf. en. Ps. 25,2,12 … quia non errat deus in iudicando. tu enim cum uideris homines in unum 
locum intrasse, putas eiusdem meriti esse: deus autem non fallitur, noli timere. Overigens is het 
voor Augustinus niet ongebruikelijk om Christus aan te duiden als God. Gezien de overige tek-
sten waarin het oordeel en/of de uentilatio wordt toegeschreven aan Christus, is het aannemelijk 
dat ook hier Christus wordt bedoeld als de toekomstige rechter. De woorden non errat Deus in 
iudicando zijn bij Augustinus geen rechtstreeks Schriftcitaat, maar zijn wel herleidbaar tot de 
eigenschappen van God, met name zijn alwetendheid; zie bijvoorbeeld conf. 4,26 en 11,10; c. ep. 
Parm. 2,15; un. bapt. 31-32; en. Ps. 47,11.

44.  Cf. en. Ps. 25,2,12 Tu iudicante uento discernis paleam a frumento; uentum uis flare tibi, et tu 
non es uentus, sed optas tibi flare uentum; et cum uentilabro utrumque excusseris, uentus leue 
tollit, graue manet. quaeris ergo uentum ad iudicandam aream. numquid deus quaerit alterum qui 
secum iudicet, ne perdat cum malis bonos? non itaque timeas; securus esto bonus, etiam in medio 
malorum.

45.  Cf. en. Ps. 119,6 en 119,9. 
46.  Cf. en. Ps. 119,7 en 119,9; in en. Ps. 119,7 Inter illos enim adhuc uiuit, donec tota area uentiletur; 
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7.3.3 Deelconclusies
Evenals in de context van de manichese polemiek heeft de metafoor van de area in 
de context van de donatistische polemiek een expliciet eschatologische lading. Deze 
eschatologische lading wordt zichtbaar in de verwijzingen naar de tweede komst van 
Christus, waarbij Hij zal verschijnen met de wan om koren en kaf definitief te schei-
den. Al is Matth. 3,12/Luk. 3,17 belangrijk voor alle passages waarin de uentilatio 
een metafoor is voor het laatste oordeel, deze Schrifttekst wordt pas voor het eerst 
in zijn geheel geciteerd in c. ep. Parm. (400-404 AD).

De verwijzingen naar het laatste oordeel vallen op, zowel door hun veelvuldigheid 
als hun soberheid. Doorgaans beperkt Augustinus zich tot de aanduiding van het 
‘dat’ zonder verder in te gaan op het ‘hoe’. Wanneer hij wel ingaat op het ‘hoe’, blijft 
hij dicht bij de Schriftteksten (vooral Matth. 3,12/Luk. 3,17 en Matth. 25). Soms 
combineert hij de eschatologische lading van de dorsvloer met de beschrijving van 
de komst van de Mensenzoon als de toekomstige rechter volgens Matth. 25. Soms 
maakt hij melding van gradaties in de toekomstige straf of in de toekomstige belo-
ning, zonder verdere concretiseringen. Soms noemt hij de engelen als uitvoerenden 
van het oordeel (naar aanleiding van Schriftgegevens zoals Matth. 13,41-42), door-
gaans Christus zelf (naar aanleiding van Schriftgegevens zoals Matth. 3,12/Luk. 
3,17). Bedoeld is dat de uitvoering van het oordeel door Christus de inschakeling 
van engelen niet uit- maar insluit.

Wat betreft het laatste oordeel valt het op dat Augustinus in zijn anti-donatistische 
werken benadrukt dat alleen Christus is gemachtigd om als uentilator van de dors-
vloer op te treden. In de preken wordt vaak aangevuld dat alleen Christus in staat is 
om koren en kaf te scheiden. Door Christus voor te stellen als de enige die gemach-
tigd en bekwaam is om de wan ter hand te nemen, wil Augustinus de donatistische 
afscheiding diskwalificeren als een onwettige en voortijdige zuivering van de kerk.

Het gegeven dat Augustinus in de anti-donatistische geschriften doorgaans het ‘dat’ 
van het laatste oordeel benoemt zonder nader in te gaan op het ‘hoe’, is verklaarbaar. 
Evenmin als de manichese polemiek spitst de donatistische polemiek zich immers toe 
op het laatste oordeel en de bijbehorende scheiding an sich. Het essentiële verschil 
ligt in de visie op de permixtio van de kerk, zoals besproken in hoofdstuk 4. In dit 
hoofdstuk is onder andere aangetoond dat Augustinus deze permixtio continu plaatst 
in het licht van de toekomstige scheiding, zowel in de polemische geschriften als in 

in en. Ps. 119,9 o.a. ideo tolerant (sc. uera grana) paleam, donec uentiletur area … iudicabit Deus 
de malis et bonis postea. si nunc mali a bonis separari non possunt, ferendi sunt ad tempus; mali in 
area nobiscum esse possunt, in horreo non possunt. Zie ook s. 164 en en. Ps. 30,2,3. In s. 164,12 
uentilabrum exspecto … cura paleam, si potes: sed triticum noli relinquere, si paleam curare non 
potes. In en. Ps. 30,2,3,3 … quoniam plures sunt ipsi, et inter multitudinem eorum uix apparent 
boni, tamquam grana in area, de quibus tamen purgatis horrea replenda sunt domini.
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de preken. De voortdurende verwijzingen naar het laatste oordeel functioneren dus 
als begrenzing van de permixtio. Blijkbaar wil Augustinus in het donatistische debat 
duidelijk maken dat hij geen ongelimiteerde tolerantie voorstaat, en dat hij ondanks de 
donatistische verwijten wel hecht aan de heiligheid van de kerk. Al verschilt Augus-
tinus niet van mening met de donatisten over het laatste oordeel en de bijbehorende 
vergelding (het eeuwige vuur of de eeuwige schuur) als zodanig, inzake de criteria 
gaan de wegen uiteen. De donatisten laten zich voorstaan op de heiligheid van hun 
kerk. Gezien vanuit hun perspectief zou kerkelijke gemeenschap met de katholieke 
kerk een bedreiging betekenen voor hun toekomstige heil. Daartegenover presenteert 
Augustinus het verdragen van het kaf binnen de katholieke kerk als conditio sine 
qua non om in de korenschuur bijeengebracht te worden. Anders dan de donatisten 
is hij van mening dat een heiligheidsstreven zonder de liefde die weet van verdragen 
geen waarde heeft in het eschatologische oordeel.

De waarschuwing voor de toekomstige bestemming van het kaf is duidelijk aanwe-
zig in zowel de niet-homiletische als de homiletische teksten die zijn gerelateerd aan 
de donatistische polemiek. Behalve de dreiging komt ook de troost van het komende 
oordeel expliciet in beeld. De komst van Christus als rechter betekent immers de 
zuivering van de (dorsvloer van de) kerk, de verlossing van alle kaf en kwaad, het 
ingaan in de beloofde rust na alle moeite en verdriet van het tegenwoordige leven, 
een leven in het gezelschap van de engelen, een heilig leven zonder zonde, en een 
genieten van Gods Woord in een rechtstreekse aanschouwing van God. Dit bevrij-
dende perspectief komt beter uit de verf in de preken voor het eigen kerkvolk dan 
in de polemische geschriften.

7.4 De area als metafoor voor het laatste oordeel in de context van 
de eigen kerk

7.4.1 Niet-homiletische werken
De metafoor van de dorsvloer functioneert in exp. Gal. (394-395 AD) in het kader 
van de heilshistorische bedelingen. Daarbij blijven verwijzingen naar het laatste 
oordeel buiten beeld.47 In agon. (396 AD), een praktisch-pastoraal geschrift over de 
strijd van het geloof, worden wel eschatologische dimensies benoemd. Augustinus 
maakt onderscheid tussen de tijd van de dorsvloeren (tempus arearum) en de tijd 
van de korenschuren (tempus horreorum). De tempus arearum staat voor de tegen-
woordige tijd van de permixtio. De tempus horreorum staat voor het eschatologische 
heil, waarin de permixtio verleden tijd zal zijn, en de kerk gezuiverd zal zijn van alle 
kaf en onkruid. Verdere concretiseringen van de toekomstige bestemmingen van 

47.  Cf. exp. Gal. 26 en 28; zie ook hoofdstuk 3.
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koren en kaf blijven ongenoemd.48 Wel gaat de kerkvader verderop in agon. kort in 
op het laatste oordeel en de opstanding van het lichaam, maar niet in relatie tot de 
metafoor van de area.49

In zijn catechetische handboek voor beginnelingen (cat. rud., 400-405 AD) wordt 
het laatste oordeel bewust gethematiseerd.50 Dat gebeurt met het oog op zoekers 
die belangstelling hebben voor het christelijke geloof. Zij worden voorbereid op 
het vele kaf dat zij in de kerk zullen vinden van mensen die wel christen heten, 
maar er niet naar leven. In dit verband bepleit Augustinus grondig onderwijs van-
uit Gods Woord. Bij dit basisonderwijs hoort volgens hem ook het doemscenario 
voor hen die volharden in hun zonden. Dergelijke lieden zullen immers uitein-

48.  Cf. agon. 13 Criminatores palearum suarum non curat, quia tempus messis et tempus arearum et 
tempus horreorum caute diligenterque distinguit. Overigens spreekt Augustinus hier ook over de 
tijd van de oogst (tempus messis). Hiermee wordt dezelfde periode in de heilshistorie bedoeld als 
de tijd van de dorsvloeren (tempus arearum). Ter illustratie kan verwezen worden naar ps. c. Don. 
177-214, waar sprake is van twee messes en twee areae. Daar behoren de eerste messis en de eer-
ste area heilshistorisch gezien bij elkaar, evenals de tweede messis en de tweede area. De messis 
functioneert in beide gevallen als een aanduiding van het ongezuiverde geoogste graan dat op de 
dorsvloer wordt gebracht om daar eerst gedorst en later gewand te worden. Gezien vanuit deze 
voorstelling van de area kan de tempus messis worden geïnterpreteerd als de tijd van het ongezui-
verde koren, dat wil zeggen de tijd waarin het ongezuiverde koren (koren en kaf) op de dorsvloer 
wordt gebracht. De tempus messis heeft hier dus geen eschatologische betekenis.

49.  Over de zekerheid dat de oordeelsdag (dies iudicii futurus) zal komen, maakt Augustinus enkele 
opmerkingen in agon. 29. Verder gaat hij kort in op de opstanding van het lichaam (carnis re-
surrectio futura) in agon. 34; daarbij citeert hij enkele verzen uit 1 Kor. 15 inzake het hemelse 
lichaam (caeleste corpus) dat onvergankelijk (incorruptibilis) en onsterfelijk (immortalis) zal zijn; 
bovendien schrijft Augustinus dat de gelovigen na hun opstanding gelijk zullen zijn aan de engelen 
(cf. Matth. 22,30). Merkwaardig is dat hij hier het opstandingslichaam niet alleen hemels (corpus 
caeleste), maar ook ‘zoals van een engel’ (corpus angelicum) noemt. Hieruit zou afgeleid kunnen 
worden dat het opstandingslichaam in de optiek van Augustinus geen echt menselijk lichaam zou 
zijn, omdat engelen geen menselijk lichaam hebben. In dit verband is het opmerkelijk dat de 
kerkvader later in bijvoorbeeld cat. rud. niet meer spreekt over een corpus angelicum, maar over 
een incorruptio angelica die kenmerkend is voor het opstandingslichaam, zie cat. rud. 54. Ook 
in zijn retr. komt hij hierop terug. Expliciet schrijft hij dan dat men uit de betreffende woorden in 
agon. 34 niet mag opmaken dat er later geen menselijk lichaam meer zou zijn. Bedoeld is volgens 
hem dat het opstandingslichaam onvergankelijk (incorruptibilis) zal zijn, zie retr. 2,3. Overigens 
is de wijze waarop Augustinus in agon. 34 nog spreekt over een corpus caeleste et angelicum een 
indicatie dat zijn doordenking van de betekenis van de opstanding en het opstandingslichaam nog 
in ontwikkeling is, waarbij de concrete lichamelijkheid van de opstanding toenemende betekenis 
voor hem krijgt.

50.  Cf. cat. rud. 11 … de corporis resurrectione tractandum et futuri ultimi iudicii bonitate in bonos, 
seueritate in malos, ueritate in omnes; commemoratisque cum detestatione et horrore poenis im-
piorum, regnum iustorum atque fidelium et superna illa ciuitas eiusque gaudium cum desiderio 
praedicandum est.

Koren en kaf boek.indb   470 13-01-20   09:13



471

7 – de AreA Als metAfoor Voor het lAAtste oordeel

delijk worden afgescheiden van de dorsvloer van de kerk.51 Verderop schrijft de  
kerkvader:

Wanneer de kerk hen voor een tijd verdraagt, dan doet zij dat zoals een dorsvloer het kaf 
verdraagt tot de tijd van het wannen. En als zij zich niet bekeerd zullen hebben … dan 
zullen zij in het einde worden afgescheiden. Laten zij zichzelf niet misleiden vanwege het 
feit dat zij samen met het koren van God op de dorsvloer kunnen liggen. Zij zullen immers 
niet met het koren in de schuur zijn, maar zij komen terecht in het vuur dat hun toekomt.52

In het bovenstaande citaat maakt Augustinus gebruik van het inmiddels bekende 
beeld van het eschatologische wannen. Maar in cat. rud. beperkt hij zich niet tot 
algemene aanduidingen van het toekomstige oordeel. In dit missionaire geloofson-
derwijs kan hij immers geen basiskennis van de christelijke leer veronderstellen. 
Daarom geeft hij hier uitvoerig aandacht aan de eschatologische betekenis van de 
metafoor. Daarbij komen de volgende elementen in beeld.

Allereerst betekent de dag van het laatste oordeel de tweede komst van Christus. 
In onderscheid van zijn eerste nederige komst als mens zal Hij bij zijn wederkomst 
verschijnen met goddelijke macht en majesteit. Dan zullen alle mensen, zowel koren 
als kaf, opstaan uit de dood en hun lichaam terugkrijgen. Zij zullen staan voor de 
rechterstoel van Christus om verantwoording van hun leven af te leggen. Christus 
zal als rechter de rechtvaardigen (iusti) scheiden van de goddelozen (impii), en hen 
verwijzen naar de schuur (horreum) of naar het vuur (ignis).53

51.  Cf. cat. rud. 11; hierin o.a. … atque huiusmodi ceteris ita facile seducatur et impunitum sibi fore 
arbitretur, quia uidet multos qui christiani appellantur, haec amare et agere et defendere et suade-
re et persuadere. quis enim finis praestitutus sit in tali uita perseuerantibus, et quam sint in ipsa 
ecclesia tolerandi, ex qua in fine separandi sunt, diuinorum librorum testimoniis edocendum est. 
Deze naamchristenen (qui christiani appellantur) heeft Augustinus in cat. rud. 11 al aangeduid als 
areae dominicae palea. Zie ook cat. rud. 48.

52.  Cf. cat. rud. 26 Et si ad tempus eos portat ecclesia, sicut area usque ad tempus uentilationis paleam 
sustinet; si non se correxerint et propter futuram sempiternamque requiem christiani esse coeper-
int, in fine separabuntur. nec sibi blandiantur, quod in area possunt esse cum frumento dei: quia in 
horreo cum illo non erunt, sed igni debito destinantur. De naamchristenen worden hier aangeduid 
als degenen die om enig tijdelijk voordeel (temporalis aliquis utilitas) christen willen worden, in 
contrast met de ware christenen die het te doen is om de beloofde eeuwige rust (uera requies quae 
post hanc uitam christianis promittitur, cf. cat. rud. 25). Zie ook cat. rud. 48 en 54. In cat. rud. 
48 … quos uelut paleam usque ad tempus uentilationis suae sustinet (sc. catholica ecclesia). In 
cat. rud. 54 … et iudicii dies, qui separabit omnes impios a iustis in resurrectione mortuorum; et 
non solum eos qui sunt extra ecclesiam, sed etiam ipsius ecclesiae paleas, quas oportet ut usque ad 
nouissimam uentilationem patientissime sufferat, ad ignem debitum segregabit.

53.  Cf. cat. rud. 45; zie ook cat. rud. 26, 31, 48 en 54-55. In cat. rud. 54 o.a. Et iudicii dies, qui sepa-
rabit omnes impios a iustis in resurrectione mortuorum; et non solum eos qui sunt extra ecclesiam, 
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De korenschuur is de plaats waar het koren van de ware christenen wordt binnen-
gebracht, dus met uitsluiting van alle kaf. Deze schuur staat symbool voor de toe-
komstige en eeuwige rust ( futura sempiternaque requies), de eeuwige gelukzaligheid 
(beatitudino sempiterna), het eeuwige leven (uita aeterna) ofwel het Koninkrijk van 
God waar men altijd met Christus zal zijn.54 Deze gelukzalige rust wordt door de 
kerkvader niet uitgelegd als een rust in algemene zin, maar als een rusten in God 
alleen. Om aan te geven dat deze gelukzaligheid menselijke begrippen overstijgt, 
citeert hij 1 Kor. 2,9: ‘Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat 
in geen mensenhart is opgekomen, wat God heeft bereid voor hen die Hem liefheb-
ben.’55 Daarbij spant hij zich in om bij zijn gesprekspartners het verlangen naar de 
toekomstige heerlijkheid op te wekken: 

Ontbrand in liefde en verlangen naar het eeuwige leven van de heiligen, waar werk niet moe 
en rust niet lui maakt. Daar zal God worden geprezen zonder verveling, zonder gebrek. Daar 
zal geen weerzin in de ziel zijn, geen gezwoeg in het lichaam. Daar zal niemand afhankelijk 
zijn van andermans hulp of een ander te hulp moeten schieten. God zal de verzadiging van 
alle vreugde zijn van de heilige stad die in en uit Hem leeft in wijsheid en geluk.56

Uit het bovenstaande citaat blijkt al dat de toekomstige rust in de hemelse koren-
schuur niet betekent dat er geen werk gedaan zal worden, maar wel dat het werk niet 
langer vermoeit. Over dit werken schrijft de kerkvader dat niemand meer afhanke-

sed etiam ipsius ecclesiae paleas, quas oportet ut usque ad nouissimam uentilationem patientissi-
me sufferat, ad ignem debitum segregabit. Augustinus veroorlooft zich opmerkelijk weinig spe-
culatie wat betreft de eschatologische aanduidingen. Hij sluit nauw aan bij de Bijbelse gegevens, 
in casu vooral Matth. 25,31-46 (over de wederkomst van Christus, de scheiding van goede en 
slechte mensen, en toekomstige bestemming in het eeuwige vuur met de duivelen of het eeuwige 
leven met Christus), Joh. 5,27-29 en Matth. 22,30 (over de opstanding van het lichaam, hetzij de 
opstanding ten leven of de opstanding ter verdoemenis, en het gelijk worden aan de engelen in de 
opstanding), Hebr. 4,9-11 en Openb. 14,13 (over de beloofde rust), 1 Joh. 3,2 en 2 Kor. 5,7 (over 
het geloof dat overgaat in aanschouwen en het zien van God zoals Hij is).

54.  Cf. cat. rud. 26-27 en 45. 
55.  Cf. cat. rud. 27 In quo uno est requies, quam oculus non uidit, nec auris audiuit, nec in cor ho-

minis adscendit, quam praeparauit deus diligentibus eum. Zie ook cat. rud. 54 waar Augustinus 
schrijft dat de vreugde en de gelukzaligheid van het eeuwige leven alle menselijke woorden en 
voorstellingen te boven gaat: … cum tali gaudio et beatitudine qualis nec dici nec cogitari ab 
homine potest.

56.  Cf. cat. rud. 47 Et exardesce amore atque desiderio sempiternae uitae sanctorum, ubi nec operosa 
erit actio, nec requies desidiosa: laus erit dei sine fastidio, sine defectu: nullum in animo taedium, 
nullus labor in corpore; nulla indigentia, nec tua cui subueniri desideres, nec proximi cui subuenire 
festines. omnes deliciae deus erit et satietas sanctae ciuitatis in illo et de illo sapienter beateque 
uiuentis.
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lijk zal zijn van andermans hulp of een ander te hulp zal moeten schieten. Hiermee 
bedoelt hij dat de toekomstige gelukzaligheid de tegenwoordige goede werken van 
barmhartigheid overbodig zal maken. De belangrijkste activiteit die wel aan de orde 
zal zijn, is volgens Augustinus het prijzen van God. Elders in cat. rud. schrijft hij 
bovendien over het toekomstige regeren met Christus als vooruitzicht voor het koren 
van de ware gelovigen.57 Al gaat het hier om Bijbelse waarheden, onduidelijk blijft 
hoe de kerkvader zich de toekomstige zaken concreet voorstelt. Vreemd is dat niet, 
omdat hijzelf erkent dat deze het voorstellingsvermogen van mensen in het hier en 
nu overstijgen.58 

In aanvulling op het bovenstaande vult Augustinus de christelijke toekomstver-
wachting in als een gelijk worden aan de engelen van God. Hiermee bedoelt hij 
niet dat alle verschillen tussen mensen en engelen uitgewist zouden worden, maar 
dat de gelovigen zullen delen in het voorrecht van de engelen, namelijk het intens 
genieten (perfrui) in de rechtstreekse aanblik (per speciem) van de drie-ene God. 
Om de intensiteit van deze heerlijkheid te verwoorden, spreekt de kerkvader hier 
over het zuiverste en vurigste aanschouwen (contemplatio purissima et ardentis-
sima) waarmee men in de hemelse stilte God als het ware indrinkt (sorbere).59 In 
aanvulling hierop schrijft hij dat men daar God zal liefhebben om wie Hij is, dat 
God zelf het volle loon zal zijn, en dat men in het eeuwige leven voluit zal genieten 
van zijn goedheid en zijn schoonheid.60

Wat betreft de opstanding van het lichaam wordt nog opgemerkt dat allen zullen 
opstaan in hun eigen lichaam. Hiermee wordt geen terugkeer bedoeld in het oude 
lichaam, maar in een nieuw lichaam dat niet meer sterfelijk maar onvergankelijk zal 
zijn. Ook in dit verband spreekt Augustinus over een gelijk worden aan de engelen, 
namelijk als het deel krijgen aan de onvergankelijkheid van de engelen (incorruptio 
angelica).61 Verder spreekt de kerkvader over het prijzen van God zonder enige te-

57.  Cf. cat. rud. 54 Omnes autem fideles regnaturi cum Christo, ita resurgent in eodem corpore … 
Het toekomstige regeren met Christus wordt hier betrokken op alle fideles, dus alle ‘korenkorrels’. 
De gedachte van het regeren met Christus refereert vermoedelijk aan Openb. 20,6. Deze woorden 
heeft Augustinus aanvankelijk chiliastisch geïnterpreteerd, zie hoofdstuk 3 en onder (homiletische 
werken) met betrekking tot s. 259,2. In cat. rud. 54 worden deze woorden betrokken op het eeu-
wige leven, evenals in breuic. 3,19; s. 89,4; s. 168,2 en s. 251,2; s. 351,8; zie ook ciu. 20,13, waar 
onder andere duidelijk wordt dat Augustinus het regeren met Christus ziet vanuit het ene lichaam 
van Christus, ofwel de verbondenheid van de leden met het Hoofd.

58.  Zie boven, inzake cat. rud. 27 en 54 en 1 Kor. 2,9.
59.  Cf. cat. rud. 47; hierin o.a. Efficiemur enim, sicut ab illo promissum speramus et exspectamus, 

aequales angelis dei, et cum eis pariter illa trinitate perfruemur iam per speciem, in qua nunc per 
fidem ambulamus. Zie ook cat. rud. 54.

60.  Cf. cat. rud. 55 … et simul colatis et diligatis deum gratis: quia totum praemium nostrum ipse erit, 
ut in illa aeterna uita bonitate eius et pulchritudine perfruamur.

61.  Cf. cat. rud. 54 Omnes autem fideles regnaturi cum Christo, ita resurgent in eodem corpore, ut 
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kortkoming, en een voortdurend leven in en uit Christus zonder iets van tegenzin of 
verveling. Daarbij herhaalt hij dat de vreugdevolle gelukzaligheid van dit toekomstige 
leven alle menselijke woorden en voorstellingsvermogens te boven gaat.62

Als keerzijde van de hemelse schuur waarschuwt Augustinus voor het vuur. Dit 
vuur is de toekomstige bestemming voor het kaf, dat wil zeggen alle mensen die 
niet behoren bij het koren van de ware gelovigen. Uitdrukkelijk spreekt de kerkvader 
over de eeuwigheid van het vuur (ignis aeternus) om aan te geven dat hij geen tijde-
lijke maar een eindeloze straf (aeterna supplicia/poena) bedoelt. Het eeuwige vuur 
ofwel de hel (gehenna) is de plaats waar men niet in het gezelschap van Christus 
maar van de duivel zal zijn.63 Er zijn volgens Augustinus geen geschikte vergelij-
kingen voor de kwellingen van de eeuwige straffen, evenmin als er passende aardse 
voorstellingen zijn voor de vreugde van het eeuwige leven.64 Maar om de dreiging 
van deze kwellingen te versterken, wijst hij wel op het lichamelijke aspect hiervan. 
Ook het lichaam van hen die als kaf zullen vergaan, zal immers worden opgewekt. 
Zij zullen eveneens opstaan in hun eigen lichaam, al zal hun verrezen lichaam niet 
onvergankelijk (incorruptibilis) maar vergankelijk (corruptibilis) zijn. Daarmee 
wordt niet bedoeld dat het sterfelijk zal zijn zoals het aardse lichaam, maar dat het 
een echt lichaam is waarin men de eeuwige pijnen kan voelen. De kerkvader spreekt 
in dit verband over een opstanding om gestraft te worden (ad poenas).65 Indringend 
waarschuwt hij voor de dreiging van deze verdoemenis (damnatio): ‘Vlucht daarom 
door een standvastig geloof en een goede levenswandel voor die folteringen waar 
de folteraars niet ophouden en de gefolterden niet sterven. Voor hen is er een dood 
zonder einde, een niet kunnen sterven in de kwellingen.’66

etiam commutari mereantur ad incorruptionem angelicam: ut fiant aequales angelis dei, sicut do-
minus ipse promisit …

62.  Cf. cat. rud. 54 … et laudent eum sine aliquo defectu et sine aliquo fastidio semper uiuentes in illo 
et de illo, cum tali gaudio et beatitudine, qualis nec dici nec cogitari ab homine potest.

63.  Cf. cat. rud. 26-27; 30 en 45. In cat. rud. 48 merkt Augustinus nog op dat de duivel er op uit is om 
zoveel mogelijk mensen mee te sleuren in zijn eigen verdoemenis: qui ad solatium meleuolentis-
simum damnationis suae cum quibus damnetur inquirit; zie ook cat. rud. 55 quia diabolus quaerit 
qui secum pereant.

64.  Cf. cat. rud. 45 Sed sicut nullum gaudium rerum temporalium ex aliqua parte simile potest inue-
niri gaudio uitae aeternae, quam sancti accepturi sunt: ita nullus cruciatus poenarum temporalium 
potest sempiternis iniquorum cruciatibus comparari.

65.  Cf. cat. rud. 46 Augustinus spreekt van een corruptibilis corporis conditio (pro meritis iniquita-
tis), non quae morte soluatur sed quae materiam sempiternis doloribus praebeat. Zie ook cat. rud. 
54 waar Augustinus schrijft dat de mensen die spotten met de opstanding, omdat zij menen dat 
het lichaam dat vergaat niet meer kan opstaan, in datzelfde lichaam zullen opstaan tot de straf (ad 
poenas in ea (sc. carne) resurrecturi sunt).

66.  Cf. cat. rud. 47 Fuge ergo per immobilem fidem et mores bonos, fuge frater illa tormenta, ubi nec 
tortores deficiunt, nec torti moriuntur; quibus sine fine mors est, non posse in cruciatibus mori. Zie 
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De uitvoerigheid waarmee Augustinus in cat. rud. schrijft over de eschatologische 
scheiding van koren en kaf valt op in vergelijking met de manichese en donatistische 
polemiek waarin hij zich doorgaans beperkt tot algemene aanduidingen. Hieruit 
kan moeilijk worden afgeleid dat het thema van het laatste oordeel voor hem alleen 
relevantie zou hebben in de context van de eigen kerk. Er is immers al aangetoond 
dat hij in het manichese en donatistische debat de eschatologische lading van de area 
als zodanig consequent blijft benoemen. Wel is daarbij vastgesteld dat het geding dan 
vooral gaat over de ecclesiologie, niet over de eschatologie. Bovendien behoort de ver-
wachting van het laatste oordeel min of meer tot het gemeenschappelijke geloofsgoed 
met de manicheeërs en de donatisten. Het is daarom begrijpelijk dat Augustinus de 
urgentie om hierover uitvoerig te schrijven meer voelt in een catechetisch handboek 
voor nieuwelingen (cat. rud.). Hierin concentreert hij zich immers op mensen die 
nog weinig weten van de Bijbel en de christelijke geloofsleer. De wijze waarop hij in 
dit handboek aandacht geeft aan de toekomstige scheiding van koren en kaf maakt 
tegelijk inzichtelijk dat het laatste oordeel bij hem behoort tot de essentials van het 
kerkelijke geloofsonderricht. Vermeldenswaard is verder dat de kerkvader zich in 
de uitvoerige eschatologische passages in cat. rud. weinig speculatie veroorlooft. In 
plaats daarvan sluit hij nauw aan bij Bijbelse gegevens. Hiermee maakt hij duidelijk 
dat het zijn intentie is om ook inzake eschatologische thema’s niet te speculeren, 
maar het getuigenis van de Heilige Schrift te vertolken.

Weinig nieuws leveren de teksten in cons. eu. (400-405 AD) op inzake de area 
als metafoor voor het laatste oordeel. Wel wordt bevestigd dat de dorsvloer bij Au-
gustinus als vanzelfsprekend een eschatologische betekenis heeft. Illustratief zijn de 
verwijzingen naar de komst van Christus met de wan in zijn hand, de toekomstige 
reiniging van de dorsvloer, en de bijbehorende bestemmingen van de schuur (hor-
reum) en het onuitblusbare vuur (ignis inextinguibilis).67 

In ep. 98 (408-413 AD) wordt de toekomstige bestemming van het koren niet zoals 

ook cat. rud. 48 omnibus ergo qui in talibus operibus perseuerant damnatio finis est. Augustinus 
verwijst hier o.a. naar Matth. 7,21-23 en Luk. 13,26-28.

67.  Cf. cons. eu. 2,92 Cum enim commemorasset Iohannis uerba de domino, quod uentilabrum in 
manu eius et mundabit aream suam, frumentum recondet in horreum suum, paleas autem con-
buret igni inextinguibili [Lc 3,17], continuo subiecit quod non continuo factum esse Iohannes 
euangelista apertissime exponit, cum commemorat, posteaquam baptizatus est Iesus, isse illum 
in Galilaeam … antequam missus esset Iohannes in carcerem. Overigens noemt Augustinus het 
voorstelbaar dat koning Herodes zich persoonlijk aangesproken heeft gevoeld door de waarschu-
wende prediking van Johannes de Doper, in casu de aankondiging van het wannen en daarmee de 
toekomstige afrekening met het kaf, cf. cons. eu. 2,92. In cons. eu. 4,6-7 wordt de toekomstige 
bestemming van koren en kaf conform de Schrifttekst in Mar. 9,38-50 benoemd als het ingaan in 
het leven (introire in uitam) of het ingaan in de hel (ire in gehennam) als de plaats waar de worm 
niet sterft en het vuur niet wordt geblust, ofwel de plaats van de eeuwige straf (aeterna poena).
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eerder aangeduid als korenschuur (horreum) maar als het gezelschap van de koren-
hoop (massae societas), ofwel de bijeengebrachte korenkorrels zonder kaf. Feitelijk 
heeft massae societas betrekking op hetzelfde eeuwige leven als horreum. Wel heeft 
de eerstgenoemde uitdrukking duidelijker de connotatie van de gemeenschap der 
heiligen in de hemelse heerlijkheid. Nadere uitwerking van deze eschatologische 
noties van de area blijft achterwege.68 De verhandeling over het geloof en de goede 
werken, f. et op., (413 AD) bevat wel verwijzingen naar het laatste oordeel, maar 
hierbij speelt de metafoor van de dorsvloer geen rol.69 

Het laatste geschrift dat in dit verband om aandacht vraagt, is ciu. (412-426AD). 
In dit meesterwerk van Augustinus komen de eschatologische elementen uitvoerig 
aan de orde, evenals in cat. rud. Vermeldenswaard in dit verband is het feit dat ciu. 
behalve als apologie ook als catechese gekarakteriseerd kan worden, op soortgelijke 
wijze als cat. rud.70 De eschatologische lading van de area wordt op interessante 
wijze expliciet gemaakt in boek 18 van ciu. (424-425 AD inzake boek 18). Naar 
aanleiding van een profetie van Haggaï over het herstel van de tempel (Hag. 2,10) 
schrijft Augustinus eerst dat de kerk als het nieuwtestamentische huis van God het 
oudtestamentische overtreft. Daarbij benoemt hij onder andere de wereldwijde ver-
spreiding van de nieuwtestamentische kerk. Vervolgens vult hij aan dat de heerlijk-
heid (gloria) van het nieuwtestamentische huis van God (in casu de kerk) nog veel 

68.  Cf. ep. 98,5 Massa staat hier voor de korenhoop waar het koren van de ware gelovigen zal terecht-
komen na het dorsproces op de dorsvloer, dus de toekomstige bestemming van het koren dat nu 
nog vermengd met het kaf op de dorsvloer van de kerk verblijft (frumenta purganda). Overigens 
heeft massa bij Augustinus vaak een negatieve betekenis, als aanduiding van de massa damnata. 
In het artikel van Fredriksen in AthAg komt alleen deze negatieve betekenis in beeld, zie P. Fre-
driksen, ‘Massa’ in: AthAg (1999), p. 545-547. Toch heeft de massa van het koren in ep. 98 een 
voluit positieve betekenis. Zie ook bijvoorbeeld D. Ogliari, Gratia et Certamen. The Relationship 
between Grace and Free Will in the Discussion of Augustine within the So-calles Semipelagians, 
Leuven 2003, p. 340-348, met name p. 346-348 en G. Wurst, ‘Massa, massa damnata’ in: AL 3 
(2004-2010), p. 1196-1199.

69.  De area verschijnt in f. et op. 31. Expliciet eschatologische noties worden benoemd in bijvoor-
beeld f. et op. 22 (de aankondiging van het einde van deze wereld en de komst van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde, cf. 2 Petr. 3,10-13), f. et op. 25 (de eeuwige bestemmingen van het 
eeuwig leven en het eeuwige vuur, cf. Matth. 25,31-46), f. et op. 32 (de gelijkenis van de talenten, 
Matth. 25,14-30), f. et op. 33 (quoniam qui talia agunt, regnum Dei non possidebunt, Gal. 5,19-21; 
1 Kor. 6,9-11), f. et op. 42 (de opstanding der doden, Joh. 5,28-29).

70.  Zie o.a. J. van Oort, Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus’ De stad van God en de 
bronnen van zijn leer der twee steden (rijken), ’s Gravenhage 1987, p. 139-167. Van Oort betoogt 
dat ciu. niet alleen het karakter heeft van een apologie maar ook van een catechese. Daarbij vraagt 
hij aandacht voor opmerkelijke overeenkomsten tussen cat. rud. en ciu. in zowel opbouw als the-
matiek. Al is het voorliggende onderzoek niet gericht op overeenkomsten tussen beide geschriften, 
de analyse van de eschatologische betekenis van de dorsvloer laat wel zien dat er overeenstem-
ming is wat betreft de uitvoerigheid waarmee de eschatologie in beide geschriften in beeld komt.
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meer zal schitteren op de dag van Christus’ wederkomst.71 In dit verband grijpt hij 
terug op de metafoor van de area om het verschil tussen de kerk in haar huidige en 
haar eschatologische gestalte inzichtelijk te maken. Hij schrijft dat de kerkgebouwen 
nu nog vol zitten met mensen die straks door het eschatologische wannen zullen 
worden afgescheiden als kaf. Met het verschil tussen nu en straks wordt dus geen 
kwantitatief maar een kwalitatief verschil in gloria bedoelt. Kwantitatief is de kerk 
immers groter zolang zij behalve het koren van de uitverkorenen (electi) ook kaf 
bevat. Maar haar kwalitatieve vermeerdering is gevolg van de verwijdering van het 
kaf, ofwel de uentilatio als aanduiding van het laatste oordeel bij de tweede komst 
van Christus.72

In boek 20 van ciu. (426 AD inzake boek 20) begint Augustinus met een uitvoerige 
bespreking van het laatste oordeel. Daarbij spreekt hij zijn intentie uit om zo dicht 
mogelijk bij de gegevens uit de Heilige Schrift te blijven.73 Hij concentreert zich op 
de Bijbelteksten die hem het meest relevant lijken, en voorziet deze van commentaar. 
Concreet gaat het daarbij om onder andere Pred. 1,13-14 (ciu. 20,3), Matth. 11,22-24, 
Matth. 12,41-42, Matth. 13,39-43, Matth. 19,28, Matth. 25,31-46 en Joh. 5,22-29 (ciu. 
20,5-6), Openb. 20-21 (ciu. 20,7-17), 2 Petr. 3 (ciu. 20,18), 2 Thess. 2,1-12 (ciu. 20,19), 
1 Thess. 4,13-17 en 1 Kor. 15 (ciu. 20,20), Jes. 26,19 en Jes. 66 (ciu. 20,21-22), Dan. 
7 (ciu. 20,23), Ps. 101/102 en Ps. 49/50 (ciu. 20,24), en Mal. 3-4 (ciu. 20,25-29). In 
deze uitvoerige eschatologische verhandelingen komt de area alleen in beeld wan-
neer in ciu. 20,25 een profetie van Maleachi (Mal. 3,1-6) wordt besproken. In deze 
profetie wordt de komst van de Almachtige aangekondigd met woorden over het 
louterende vuur van een goudsmid. Deze voorzegging van Maleachi wordt betrokken 

71.  Cf. ciu. 18,48; hierin o.a. Maior est itaque gloria domus huius noui testamenti quam domus prioris 
ueteris testamenti, et tunc apparebit maior, cum dedicabitur. In het vervolg betrekt hij de dag waar-
op dit ‘huis van God’ ingewijd zal worden (cum dedicabitur) op de tweede komst van Christus.

72.  Cf. ciu. 18,48 Nunc autem, quando et hi replent ecclesias, quos tamquam in area uentilatio se-
parabit, non apparet tanta gloria domus huius, quanta tunc apparebit, quando, quisquis ibi erit, 
semper erit.

73.  Cf. ciu. 20,1 De die ultimi iudicii dei quod ipse donauerit locuturi eumque adserturi aduersus 
impios et incredulos tamquam in aedificii fundamento prius ponere testimonia diuina debemus …  
quod ergo in confessione ac professione tenet omnis ecclesia dei ueri Christum de caelo esse uen-
turum ad uiuos ac mortuos iudicandos, hunc diuini iudicii ultimum diem dicimus, id est nouissi-
mum tempus. Expliciet stelt de kerkvader dus dat hij zich wil baseren op de Goddelijke getuigenis-
sen (de Heilige Schrift), niet alleen in gesprek met geloofsgenoten, maar ook in debat met anderen 
(impii et increduli). Zie ook ciu. 20,30 waar Augustinus concludeert dat hij meer dan afdoende 
heeft aangetoond dat de komst van Christus als rechter in de Heilige Schrift wordt aangekondigd. 
Tegelijk kondigt hij aan dat hij in ciu. 21 zal ingaan op de straf voor de duivel en allen die bij hem 
horen (cf. ciu. 21,1 cuius modi supplicium sit futurum diaboli et omnium ad eum pertinentium), 
en dat hij ciu. 22 zal wijden aan de eeuwige gelukzaligheid van de stad van God (cf. ciu. 22,1 de 
ciuitatis dei aeterna beatitudine).
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op het laatste oordeel (iudicium nouissimum), dus niet op enige vorm van loutering 
of heiliging in het tegenwoordige leven.74 De betreffende loutering in het vuur van 
de oordeelsdag is volgens Augustinus voor alle ware gelovigen noodzakelijk om te 
kunnen delen in de toekomstige zondeloze zuiverheid van de kerk.75 In dit verband 
benoemt hij ook de mogelijkheid van louterende straffen in het laatste oordeel.76 
Voor het element van de persoonlijke eschatologische reiniging wordt in ciu. 20,15 
gebruikgemaakt van de gelijkenis van het vuur van de goudsmid. Maar in het kader 
van de toekomstige zuivering van de kerk komt ook een ander element in beeld, 
namelijk de afscheiding en veroordeling van de zondaars.77 Voor de vertolking van 
dit element heeft de dorsvloer bij Augustinus inmiddels zijn sporen bewezen. Ook 
in ciu. 20,15 valt hij terug op deze metafoor, waarbij het vooral gaat om het wannen 
waardoor de dorsvloer wordt gezuiverd van het kaf van de zondaars.78 Hier functio-
neert de beeldtaal van de dorsvloer dus in aanvulling op het reeds genoemde aspect 
van de persoonlijke loutering van zonde in het laatste oordeel.79 Kortom, de zuivering 

74.  Cf. ciu. 20,25 
75.  In ciu. 20,25 schrijft Augustinus dat zij die door het louterende vuur worden gereinigd daarna vol-

komen gereinigd zullen zijn van alle ongerechtigheid, dat er dan voor hen geen enkel offer voor de 
zonde meer nodig zal zijn, en dat zij dan volmaakte offers aan God zullen brengen. In ciu. 20,26 
contrast hij degenen die deze loutering door het vuur waardig zijn (mundatione digni) met hen die 
deze loutering niet waardig zijn. De eerstgenoemden zijn de heiligen in wie na deze reiniging geen 
enkele zonde meer gevonden wordt. Maar de overigen die deze reiniging niet waard zijn, worden 
aangeduid als degenen die de verdoemenis waardig zijn (damnatione digni).

76.  In ciu. 20,25 beperkt de kerkvader zich tot het noemen van de mogelijkheid van louterende straf-
fen in het oordeel, zonder verder in te gaan op dit vraagstuk (quaestio de purgatoriis poenis). Ver-
derop in ciu. 21,13 komt hij hierop terug, en schrijft hij dat er wel tijdelijke of louterende straffen 
mogelijk zijn na de dood, maar dan voorafgaand aan (de uitkomst van) het laatste oordeel (ante 
iudicium illud seuerissimum nouissimumque); zie ook ciu. 21,24. Overigens beperkt Augustinus 
zich hier tot het ‘dat’ van deze louterende straffen, zonder dat de straffen concretiseert.

77.  Cf. ciu. 20,25 Nisi forte sic eos dicendum est emundari a sordibus et eliquari quodam modo, cum 
ab eis mali per poenale iudicium separantur, ut illorum (sc. malorum) segregatio atque damnatio 
purgatio sit istorum (sc. bonorum), quia sine talium de cetero permixtione uicturi sunt. Augustinus 
noemt deze afscheiding van (het kaf van) de zondaars als behorend bij het laatste oordeel. In dit 
verband noemt hij de mogelijkheid dat de profetie van Maleachi betrekking zou hebben op de 
toekomstige afscheiding van (het kaf van) de zondaars, maar kiest vervolgens voor een uitleg 
conform het louterende vuur van de goudsmid.

78.  Zie boven; zie ook ciu. 18,48.
79.  Cf. ciu. 20,25 Sed qualis tunc erit, uelut area per uentilationem, ita per iudicium purgata nouissi-

mum, eis quoque igne mundatis, quibus talis mundatio necessaria est, ita ut nullus omnino sit, qui 
offerat sacrificium pro peccatis suis. In dit citaat verschijnt de dorsvloer dus in combinatie met 
het vuur van de goudsmid in het kader van de eschatologische zuivering van de kerk. Overigens 
kan de indruk worden gewekt dat de zuivering van de dorsvloer hier betrekking zou hebben op de 
persoonlijke zuivering van de zonde, zoals korenkorrels worden gezuiverd van het kaf. Maar Au-
gustinus spreekt hier niet over de zuivering van korenkorrels. Hij heeft het over de zuivering van 

Koren en kaf boek.indb   478 13-01-20   09:13



479

7 – de AreA Als metAfoor Voor het lAAtste oordeel

van de kerk in het laatste oordeel betreft volgens Augustinus zowel de afscheiding 
van de zondaars (de metafoor van de dorsvloer) als de persoonlijke reiniging van 
alle zonde (de metafoor van het vuur van de goudsmid).

7.4.2 Homiletische werken

7.4.2.1 Inleidend
Evenals in eerdere hoofdstukken is hier gekozen voor een thematische onderverdeling 
van de vele gegevens uit de preken. Al is een strikt chronologische ordening niet mo-
gelijk bij de homiletische werken, wel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de bekende chronologie. Allereerst wordt gezocht naar een antwoord op de vraag wat 
Augustinus met het beeld van het wannen (uentilatio) van de dorsvloer communiceert 
over de komst van het laatste oordeel en de bijbehorende scheiding van koren en kaf. 
Vervolgens gaat het over de vraag wat er in de preken wordt verkondigd over Christus 
als de komende uentilator. Het derde onderdeel van deze paragraaf concentreert 
zich op de uitkomst van het laatste gericht en/of de vergelding voor koren en kaf.

7.4.2.2 Het wannen (uentilatio) als metafoor voor het laatste oordeel
Wanneer Augustinus in zijn preken de dorsvloer gebruikt als metafoor voor de 
kerk, staat het wannen (uentilatio) doorgaans als vanzelfsprekend symbool voor de 
scheiding van koren en kaf en daarmee voor het laatste oordeel.80 Van de volgende 
preken die in dit verband relevant zijn, is een vroege datering (ten tijde van zijn 
presbyteriaat) weinig omstreden: s. 259, en. Ps. 6, en. Ps. 8, en. Ps. 9 en en. Ps. 100.81 

De dag van de uentilatio betekent in s. 259 de oordeelsdag (dies iudicii) die een 
einde maakt aan de permixtio van koren en kaf op de dorsvloer van de kerk. Het is 

de dorsvloer, die bij hem als vanzelfsprekend betrekking heeft op de eschatologische zuivering 
van de kerk in de afscheiding van het kaf van de zondaars. Deze specifieke betekenis van de dors-
vloer als metafoor voor het laatste oordeel wordt door O’Daly niet opgemerkt in zijn commentaar 
op ciu. Hij beperkt zich tot de opmerking: ‘Augustine adds the image of winnowing’, zie G.J.P. 
O’Daly, Augustine’s City of God. A Reader’s Guide, Oxford 1999, p. 216.

80.  Als uitzonderingen op deze regel zijn er enkele homiletische teksten waarin de uentilatio geen 
eschatologische lading heeft. Allereerst gaat het daarbij om enkele teksten waarin de uentilatio 
functioneert in het kader van de dorsvloer van het Joodse volk, zoals s. 313G,2 (=Morin 2,2) en 
en. Ps. 94,7 (zie hoofdstuk 3). In aanvulling hierop gaat het om enkele teksten waarin de uentilatio 
functioneert in het kader van de louterende functie die vervolging voor de kerk kan hebben; een 
voorbeeld hiervan is s. 311,10, een passage in een martelarenpreek waarin Augustinus niet alleen 
de eschatologische uentilatio benoemt, maar ook een gematigde voorafschaduwing hiervan tijdens 
de vervolging van de kerk: modica qualiscumque uentilatio fuit tempore persecutionis. Daarnaast 
zijn er enkele teksten waarin de dorsvloer van Gideon verschijnt; hierin blijft het element van de 
uentilatio buiten beeld (zie hoofdstuk 3).

81.  Zie het chronologische overzicht in hoofdstuk 1.
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de toekomstige dag waarop Christus alles in het licht zal brengen. Hij zal het kaf 
van de onrechtvaardigen (iniqui) afscheiden van het koren van de heiligen (sanc-
ti).82 In deze vroege preek hanteert Augustinus nog een chiliastisch denkschema. 
Dat betekent hier dat hij een tussenfase invoegt tussen de uentilatio van het laatste 
oordeel en de eindbestemmingen van koren en kaf. In de beeldtaal van de dorsvloer 
betekent deze periode dat men naast elkaar een hoop gezuiverd graan en een hoop 
kaf ziet liggen. Beide hopen liggen afgescheiden van elkaar op dezelfde dorsvloer 
waar zij eerder onderling vermengd hebben gelegen. Deze tussenfase staat symbool 
voor het millennium waarin Christus met zijn heiligen op aarde zal regeren, voor-
afgaand aan hun eeuwige verblijfplaats.83 De genoemde vroege psalmpreken voegen 
weinig nieuws toe, behalve dat hierin de chiliastische elementen van s. 259 ontbre-
ken.84 Wel wordt in en. Ps. 100 het resultaat van de uentilatio op soortgelijke wijze 
als in s. 259 verbeeld als een hoop gezuiverd graan (pura massa) en een hoop kaf 
(aceruus paleae).85 Maar nu ontbreekt de chiliastische inkleuring van de metafoor 
zoals in s. 259.86

In de genoemde preken uit de tijd van Augustinus’ presbyteriaat wordt wel gere-
fereerd aan Matth. 3,12/Luk. 3,17, maar deze tekst wordt pas in zijn geheel geciteerd 
in s. 252, een preek uit de begintijd van Augustinus’ episcopaat. Vermoedelijk heeft 
dat te maken met de steeds grotere rol die deze Schrifttekst gaat spelen in de do-

82.  Cf. s. 259,2 Augustinus refereert hier aan 1 Kor. 4,5 Ueniet enim dominus, sicut scriptum est, et 
illuminabit abscondita tenebrarum et manifestabit cogitationes cordium: et tunc laus erit unicuique 
a deo [1 Cor 4,5]. iniqui ergo non ibi erunt: iam enim separabuntur. tunc tanquam massa purgata 
apparebit, ueluti in area, multitudo sanctorum …

83.  Cf. s. 259,2 Zie hierover hoofdstuk 3 (de area in een chiliastisch kader). Overigens is het chilias-
tische denkpatroon in s. 259 een duidelijk bewijs voor een vroege datering, een reden om met de 
bespreking van deze preek te beginnen.

84.  In en. Ps. 6,10 wordt de oordeelsdag (iudicii dies) genoemd als de dag waarop het koren van de 
rechtvaardigen (iusti) gescheiden zal worden van het kaf van de goddelozen (impii). In en. Ps. 8,1 
wordt gerefereerd aan Matth. 3,12/Luk. 3,17 aliud autem erit tempus, quo uel frumenta in horrea 
uel uina in cellas segregentur. frumenta, inquit, recondet in horreis, paleas autem comburet igni 
inextinguibili. In en. Ps. 9,17-18 wordt de toekomstige scheiding van koren en kaf benoemd.

85.  Cf. en. Ps. 100,12-13; in en. Ps. 100,12 … et ueniet uentilatio, et inueniet puram massam, quem 
inuenit granum mittit in horreum suum, et aceruum paleae comburet igni inexstinguibili. Het laat-
ste oordeel is door Augustinus al eerder benoemd in en. Ps. 100, maar dan niet gerelateerd aan de 
area, cf. en. Ps. 100,2.

86.  Gezien de vroege datering van en. Ps. 100 (Rondet 395 AD, Hombert 394-395 AD, zie hoofdstuk 
1) is het opmerkelijk dat de chiliastische inkleuring van de twee hopen op de dorsvloer ontbreekt. 
Theoretisch is het mogelijk dat chiliastische elementen naderhand zijn verwijderd uit deze homi-
letische verhandeling, zoals dat ook is gebeurd in enkele manuscripten van s. 259 (zie hoofdstuk 
3). Waarschijnlijker is het dat en. Ps. 100 enige tijd na s. 259 gedateerd moet worden. Als de door 
Rondet en Hombert genoemde dateringen van en. Ps. 100 kloppen, dan zou dat betekenen dat 
Augustinus het chiliasische spoor al in de jaren 394-395 heeft verlaten.
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natistische strijd.87 In de latere preken komt de uentilatio herhaaldelijk terug. Het 
middel waarmee wordt gewand, is doorgaans een wan of wanvork (uentilabrum), 
conform de voorstelling in Matth. 3,12/Luk. 3,17. 88 Bij wijze van uitzondering wordt 
de wan aangeduid als een soort schep (pala) of drietandige vork (tridens).89 Maar in 
bijvoorbeeld en. Ps. 49 is sprake van een geweldige wind (tempestas ualida) die de 
komst van Christus zal vergezellen. Door middel van deze stormwind zal Christus 
de dorsvloer wannen, en daarmee koren en kaf scheiden. In deze passage ligt de 
aanleiding om over deze tempestas ualida te spreken in de becommentarieerde 
Schrifttekst (Ps. 49/50,3). Wanneer deze aanleiding ontbreekt, komt niet zozeer de 
wind, maar vooral de wan in beeld. Toch gaat het in beide gevallen over dezelfde 
zaak, namelijk de eschatologische scheiding van koren en kaf, waarbij het hanteren 
van de wan het waaien van de wind veronderstelt.90

Soms beschrijft de prediker het resultaat van de uentilatio evenals in de vroegste 
preken als twee hopen: een enorme hoop kaf en een korenhoop die schittert in de 
zon.91 Meestal functioneert de beeldspraak van het wannen om aan te geven dat de 
oordeelsdag een einde zal maken aan de tegenwoordige permixtio, zonder dat de 
eschatologische betekenis van de metafoor wordt uitgewerkt. De prediker beperkt 
zich dan tot het ‘dat’ van de eschatologische uentilatio, zonder te speculeren over 
het ‘hoe’ van de toekomstverwachting.92 Een typerend voorbeeld van de dorsvloer 

87.  Cf. s. 252,5 Non inde it nisi palea: remanet autem et palea et frumentum. quando it omnis pa-
lea? quando uenerit dominus ferens uentilabrum in manu sua, et mundabit aream suam, frumen-
ta recondet in horreum, paleam autem comburet igni inexstinguibili. In s. 252,6 noemt Augus-
tinus de ultima uentilatio als beslissend wat betreft koren en kaf en de bijbehorende eeuwige  
bestemming.

88.  Cf. bijvoorbeeld s. 111,3 Et uix uidentur grana, quando area trituratur, sed futurum est ut uentiletur. 
pauci ergo qui saluantur in comparatione multorum perditorum. nam ipsi pauci magnam massam 
facturi sunt. cum uenerit uentilator, ferens uentilabrum in manu sua, mundabit aream suam, fru-
menta condet in horreum, paleas autem comburet igni inextinguibili [Mt 3,12].

89.  De aanduiding pala is te vinden in en. Ps. 92,5; de aanduiding tridens in en. Ps. 49,13. Zie hierover 
ook hoofdstuk 2 (het wannen en het resultaat).

90.  Cf. en. Ps. 49,8 Et in circuitu eius tempestas ualida [Ps 49,3]. ualida tempestas, uentilatura tam 
magnam aream. hac tempestate erit illa uentilatio, qua separabitur a sanctis omne immundum, a 
fidelibus omnis simulatio, a piis et trementibus uerbum dei omnis contemtor et superbus.

91.  Cf. s. 299A,9 (=Dolbeau 4,9) Uentilabitur haec area, erit ingens aceruus palearum, sed apparebit 
etiam lucida massa sanctorum. palea in ignem ibit, triticum in horreum … Zie ook en. Ps. 126,3 
grana illa quae modo gemunt inter paleas, quae massam unam factura sunt, quando area in fine 
fuerit uentilata; en. Ps. 93,20 habet haec area grana tua, sed adhuc laborant. separata ergo a palea 
tota massa grandis erit; pauca grana sunt, sed in comparatione palearum, multa autem in se.

92.  Zie bijvoorbeeld s. 379,7 … adhuc paleae uox est … iam triticum est, ibi est massa quae, uen-
tilata area, in fine apparebit et uitae aeternae horreum implebit; s. 283,5 (=Dolbeau 15,5) aream 
considera et ama grauitatem, time leuitatem. Ibi palea, ibi triticum: utrumque excutitur uentilabro, 
sed non utrumque rapitur uento. permanet aliud grauitate, uolat aliud leuitate; Io. eu. tr. 6,8 … 
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als metafoor voor het laatste oordeel in de preken is s. 376A,3: 
Wij weten dat er twee soort mensen zijn in de kerk. Wij kennen de kerk als de dorsvloer van 
Christus. Wij zien uit naar het wannen op de oordeelsdag, wij verlangen naar de korenhoop 
in de opstanding, wij willen graag ingaan in de korenschuur in het eeuwige leven. Daar zal 
geen kaf meer zijn, evenals er in de hel geen graan zal zijn.93

In het citaat geeft de prediker het volle pond aan de hoopvolle verwachting van de 
uentilatio voor het koren. Elders accentueert hij meer het waarschuwende element. 
In bijvoorbeeld en. Ps. 47 gaat hij in dialoog met mensen die zich niet kunnen 
voorstellen dat God zondige mensen werkelijk zal veroordelen. Volgens dergelijke 
mensen zal God alsnog genade bewijzen aan de menigte die in het laatste oordeel 
ter linkerzijde (ad sinistram) zal staan.94 Augustinus kwalificeert hun denkwijze 
als wishful thinking. Daarbij noemt hij de misleidende woorden van de slang in het 

toleratur palea, quousque in ultimo uentiletur area …; en. Ps. 30,2,2,2 … quia nec granum deficit 
in multitudine palearum, quo usque post uentilationem mittatur in horreum …; en. Ps. 92,5 modo 
ab iniquitate recedat; ab iniquis enim non potest recedere, quia mixta est palea tritico usque dum 
uentiletur … et in ipsa area, mira res est de tritico: recedit a palea, cum exspoliatur, et non recedit 
ab area, cum trituratur. quando autem omnino separabitur? cum uenerit uentilator; util. ieiun. 10 
quantam uero paleam non tollit (sc. uentus tentationis) foras, et ipsa tamen in ultimo uentilanda 
est; Io. eu. tr. 27,11 modo enim corpus Christi mixtum est tamquam in area; sed nouit dominus qui 
sunt eius. si tu nosti quid trituras, quia ibi est latens massa, nec consumit trituratio quod purgatura 
est uentilatio; s. 305,1 sicut in area, granum adhuc mundatione (sc. tritura) discernitur, nondum 
uentilabro ultimo separatur; en. Ps. 34,1,10 … et ipsam aream unde massa quae implebit horreum, 
processura est. quare igitur non, cum trituratur, in ea digne palea toleratur, donec ultima uentilati-
one purgetur?; en. Ps. 43,6 ueniet tempus quando omnes inimici christianorum sicut palea uenti-
lentur, sicut puluis uentilentur et de terra proiciantur; en. Ps. 48,1,6 over de manus uentilatoris die 
scheiding zal maken; en. Ps. 51,6 ueniet autem tempus uentilabri, quando utrumque diligentissime 
discernatur, ne granum aliquod transeat in aceruum paleae comburendum, ne una stipula transeat 
ad massam in horreo recondendam; en. Ps. 93,21 … quomodo aliquando multa palea est circa 
unum granum - tunc non erunt simul cum fuerit massa uentilata …; s. 392,6 (naar aanleiding van 
de verdrukking die voortvloeit uit de permixtio van boni en mali:) uiuite sicut spicae inter zizania: 
ferte tribulationes huius saeculi, sicut grana in area. ueniet uentilator: nemo sit passim isto tempore 
separator; s. 260D,2 (=Guelf. 18,2) palea abundat in area, sed uentura est uentilatio, separabitur 
palea … uentilaturus est ille, qui fert uentilabrum in manu sua [Mt 3,12]; en. Ps. 118,15,6 … quia 
cum eis (sc. peccatoribus relinquentibus legem Dei) conuersari in hac uita uel ad tempus cogitur, 
donec area uentiletur.

93.  Cf. s. 376A,3 Duo ista genera hominum scimus esse in ecclesia. aream dominicam ecclesiam 
nouimus: uentilationem in die iudicii speramus, massam frumenti in resurrectione desideramus, 
horreum in uita aeterna sumere cupimus. ibi nulla palea erit, sicut in gehenna nullum granum erit.

94.  De woorden ad sinistram verwijzen naar de voorstelling van het laatste oordeel volgens Matth. 
25,31-46, waarbij de mensen ad sinistram worden verwezen naar het eeuwige vuur, in onderscheid 
van de mensen ad dexteram die worden onthaald in het koninkrijk van God. Zie ook bijvoorbeeld 
A. Franz, ‘Dexter-sinister’ in: AL 2 (1996-2002), p. 365-367. 
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paradijs als waarschuwend voorbeeld.95 In dit verband functioneert de uentilatio 
enerzijds als garantie dat de dorsvloer veel koren (copia frumenti) zal opleveren, 
maar anderszijds ook als waarschuwing dat er op de oordeelsdag veel kaf (copia 
palearum) te gronde zal gaan.96

In s. 223 wordt Matth. 3,12/Luk. 3,17 expliciet gerelateerd aan de geloofsbelijdenis 
(symbolum). Nadrukkelijk stelt de prediker dat de dorsvloer van de kerk pas gezuiverd 
zal worden van alle kaf op de dag waarvan het symbolum belijdt dat Christus zal 
komen om de levenden en de doden te oordelen. Dat is de dag van de opstanding 
van de doden, en tegelijk de dag van het hemelse wannen (superna uentilatio).97 

Een homiletische tekst waarin de uentilatio functioneert in een breedvoerige ver-
handeling over de opstanding van de doden, is Io. eu. tr. 19. Het betreft een verhan-
deling over Joh. 5,19-30. In deze pericoop signaleert de kerkvader twee verschillende 
opstandingen: de opstanding van de geest (resurrectio mentis) en de opstanding van 
het lichaam (resurrectio carnis/corporis). De geestelijke opstanding uit de dood wordt 
betrokken op de tegenwoordige tijd, namelijk het komen tot geloof, ofwel het gehoor 
geven aan en gehoorzamen van Christus.98 De lichamelijke opstanding wacht volgens 
Augustinus op de dag van de wederkomst van Christus.99 In dit verband merkt hij 

95.  Bedoeld zijn de misleidende woorden van de slang in het paradijs: absit, inquit, non morte morie-
mini (Gen. 3,4), zie en. Ps. 47,9.

96.  Cf. en. Ps. 47,9 Hierin o.a. Non possumus enim negare plures esse malos, et tam plures, ut inter 
eos prorsus boni non appareant, quomodo non apparent grana in area. nam quisquis aream uidet, 
potest putare quod palea sola sit … sed ibi est et massa uentilatione purganda. tunc procedet copia 
frumenti, quae latebat in copia palearum. Zie ook en. Ps. 121,8 waar Augustinus schrijft dat tijdens 
de permixtio het koren verborgen lijkt onder het vele kaf (tota palea putabatur), maar dat het wan-
nen van de dorsvloer (cum fuerit area uentilata) het koren aan het licht zal brengen.

97.  Cf. s. 223,2 Hierin o.a. Ueniet autem ille de quo reddidistis in symbolo, inde uenturus est iudicare 
uiuos et mortuos: et, sicut euangelium loquitur, habebit uentilabrum in manu sua, et expurgabit 
aream suam; et congregabit triticum suum in horreum, paleas autem comburet igni inexstinguibili 
[Mt 3,12].

98.  Cf. Io. eu. tr. 19,9-14. In Io. eu. tr. 19,10 o.a. Nam ista resurrectione (sc. mentis), si recte credidi-
mus, resurreximus; et nos ipis qui iam resurreximus, alteram in fine resurrectionem exspectamus 
… multi enim audiunt et non credunt; audiendo et non credendo non obaudiunt; non obaudiendo 
non uiuunt … qui ergo obaudierint, uiuent; certi sint, securi sint, uiuent. Zie ook bijvoorbeeld Io. 
eu. tr. 19,13 quid tu, anima? mortua eras, amiseras uitam, audi patrem per filium. surge, recipe 
uitam, ut in eo recipias uitam quam non habes in te, qui habet uitam in semetipso. uiuificat ergo 
te pater, et filius; et agitur prima resurrectio, quando resurgis ad participandam uitam quod tu non 
es, et participando efficeris uiuens. resurge a morte tua in uitam tuam, qui est deus tuus, et transi a 
morte in uitam aeternam. In Io. eu. tr. 19,14 spreekt Augustinus over een resurrectio quae fit per 
fidem; in Io. eu. tr. 19,16 resurgant nunc in mente per uerbum Dei filium Dei; in Io. eu. tr. 19,17 
omnes qui obaudiunt euangelio, transient ad uitam aeternam per fidem.

99.  Cf. Io. eu. tr. 19,9. Augustinus citeert in dit verband uit 1 Thess. 4,16-17: … de illa hora nouissi-
ma, ubi in iussu et in uoce archangeli, et in tuba dei dominus ipse descendet de caelo, et mortui 
in Christo resurgent primo; deinde nos uiuentes qui reliqui sumus, simul rapiemur cum illis in
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op dat veel ketters wel een geestelijke opstanding erkennen, maar de lichamelijke 
opstanding verwerpen. Bedoeld zijn de manicheeërs die de lichamelijkheid negatief 
waarderen en een lichamelijke opstanding betwisten. Daartegenover geeft hij naar 
aanleiding van Joh. 5,27-29 het volle pond aan de opstanding van het lichaam op de 
dag van het laatste oordeel.100 Nadrukkelijk stelt hij dat allen die in de graven liggen, 
de stem van Christus zullen horen. Zowel rechtvaardigen (iusti) als onrechtvaardigen 
(iniusti) zullen opstaan. Dan zal het oordeel van Christus scheiding maken tussen hen 
die het goede en hen die het kwade hebben gedaan. Deze scheiding wordt aangeduid 
als de uentilatio waardoor koren en kaf worden gescheiden. Deze eschatologische 
scheiding zal niet meer alleen geestelijk maar ook lichamelijk zijn, niet meer ver-
borgen maar openlijk en definitief.101

7.4.2.3 Christus als uentilator
Christus wordt door Augustinus voorgesteld als de eschatologische rechter. Hierin 
volgt hij de kerkelijke traditie, zoals bijvoorbeeld verwoord in het symbolum.102 Deze 
voorstelling is conform de Schrifttekst in bijvoorbeeld Matth. 3,12/Luk. 3,17, waar 
Christus wordt aangekondigd als de uentilator die op de dorsvloer zal verschijnen 
met de wan.103 Een nuancering is te vinden in en. Ps. 49. Eerst wordt Ps. 49/50,3 

nubibus obuiam Christo in aera, et ita semper cum domino erimus [1 Th 4,15sq.]. ueniet illa hora, 
sed non est nunc. Overigens betrekt Augustinus de geciteerde tekst als vanzelfsprekend op de we-
derkomst van Christus, en dus niet op een zogenaamde ‘opname van de gemeente’ voorafgaand 
aan het einde van de wereldgeschiedenis.

100.  Cf. Io. eu. tr. 19,14-18. Zie ook bijvoorbeeld s. 116,4; s. 229J,1-2 (=Guelf. app. 7,1-2); s. 375C,3 
(=Mai 95,3).

101.  Cf. Io. eu. tr. 19,17-18. In Io. eu. tr. 19,18 o.a. At uero resurgendo et procedendo de monumentis, 
non omnes ad uitam aeternam ibunt, sed qui bene fecerunt; qui autem male, ad iudicium. hic 
enim iudicium pro poena posuit. et erit diremtio, et non qualis modo est. nam et modo separamur 
non locis, sed moribus, affectibus, desideriis, fide, spe, caritate. simul enim cum iniquis uiuimus; 
sed non una uita est omnium; in occulto dirimimur, in occulto separamur; quomodo grana in area, 
non quomodo grana in horreo. et separantur grana in area, et miscentur; separantur, cum a palea 
exspoliantur; miscentur, quia nondum uentilantur. tunc aperta erit separatio, sicut morum, sic et 
uitae; sicut sapientiae, ita et corporum. ibunt qui bene fecerunt, uiuere cum angelis dei; qui male 
egerunt, torqueri cum diabolo et angelis eius. Zie ook bijvoorbeeld s. 344,4 waar Joh. 5,28-29 
terugkomt; hier wordt het eeuwige vuur dat alle vervloekten (maledicti) met de duivelen en zijn 
demonen wacht (cf. Matth. 25,41) aangeduid als de tweede dood (mors secunda) in onderscheid 
van de eerste, lichamelijke dood (mors prima).

102.  Zie bijvoorbeeld s. 223,2 (zie boven). 
103.  Zie (in aanvulling op wat al is vermeld over Christus als uentilator) bijvoorbeeld en. Ps. 92,5 

uidetis, fratres, multi credunt in Christum, magna turba est; et tamen in hac magna turba, audistis 
modo cum euangelium legeretur, quia ueniet dominus ferens palam in manu sua, et mundabit 
aream suam; frumentum recondet in horreo, paleas comburet igni inexstinguibili [Matth. 3,12/
Lk 3,17]. Andere relevante Schriftteksten die al ter sprake zijn gekomen, zijn onder andere  
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geïnterpreteerd als een profetische aankondiging van Christus als de komende rech-
ter.104 Vervolgens wordt de uentilator niet geïdentificeerd als Christus maar als de 
drie-ene God.105 Vermoedelijk is hier sprake van een retorische woordspeling met de 
drietand (tridens) en de Drie-eenheid (trinitas) die koren en kaf zal scheiden. Zo’n 
woordspeling kan gekunsteld overkomen, maar veronderstelt ondertussen dat het 
oordeel an sich niet alleen Christus maar de drie-ene God aangaat, ook wanneer de 
uitvoering van het oordeel wordt toevertrouwd aan Christus.106

In en. Ps. 49 geeft de kerkvader nog een aanvulling bij de voorstelling van Chris-
tus als de komende rechter. Hij refereert in deze enarratio aan Matth. 19,28 waar 
Christus spreekt over hen die samen met Hem zullen oordelen over de twaalf stam-
men van Israël.107 Al spreekt hij in deze verhandeling wel over het Joodse volk in 
letterlijke zin, uiteindelijk betrekt hij de twaalf stammen op alle volken die worden 
geoordeeld, dus inclusief het Joodse volk.108 Wat betreft de uitvoering van het oordeel 

Matth. 25,31-46 (over de komst van de Mensenzoon als rechter) en Joh. 5,22-29 (over de Zoon 
die van de Vader de bevoegdheid krijgt om te oordelen), zie boven. Zie ook bijvoorbeeld s. 
299A,4 (=Dolbeau 4,4) waarin 2 Tim. 4,1 wordt geciteerd: testificor coram deo et Christo Iesu, 
qui iudicaturus est uiuos et mortuos, et manifestationem et regnum eius [2 Tm 4,1].

104.  Cf. en. Ps. 49,5-8. In en. Ps. 49,6 o.a. Uenit occultus iudicandus, ueniet manifestus iudicaturus. 
Ook elders in deze enarratio wordt benadrukt dat Christus God is. Illustratief is het begin van 
deze enarratio. Daar geeft Augustinus een uitleg van de psalmwoorden Deus deorum Dominus 
locutus est (Ps. 49/50,1), en betrekt hij de aanduiding Deus deorum op Christus, cf. en. Ps. 49,1 
Dominus ergo noster Iesus Christus deus deorum est, quia per ipsum facta sunt omnia, et sine 
ipso factum est nihil. Overigens spreekt Augustinus bijna aansluitend over God als de drie-ene 
God, cf. en. Ps. 49,1 ipse autem solus deus, pater et filius et spiritus sanctus, unus deus.

105.  Cf. en. Ps. 49,13 Noli timere, ne illa tempestas quae erit in circuitu eius (sc. uentilatoris nostri), 
concernat te cum palea. certe ualida erit tempestas; nullum tamen granum tollet a parte tritici ad 
paleam; quia non quilibet rusticus cum tridente, sed deus trinitas iudex est.

106.  Zie en. Ps. 49,6-14. Zie verder bijvoorbeeld s. 52,5, een preek over de Drie-eenheid, waarin 
wordt betoogd dat zowel de Vader als de Zoon alsook de Heilige Geest zijn betrokken bij het 
oordeel. Zie over de verhouding van de Vader en de Zoon inzake de uitvoering van het oordeel 
ook bijvoorbeeld Io. eu. tr. 19,4 waar Augustinus ingaat op Joh. 5,22: neque enim pater iudicat 
quemquam, sed iudicium omne dedit filio. Zie ook Io. eu. tr. 19,16 neque enim ad iudicium 
uiuorum et mortuorum pater ipse uenturus est; nec tamen recedit a filio pater. In Io. eu. tr. 19,19 
bevestigt Augustinus door middel van citaten uit Joh. 5 dat Christus als rechter zal oordelen 
overeenkomstig de wil van zijn Vader. Vergelijk ook Io. eu. tr. 19,15 waar de kerkvader inzake 
de eschatologische opstanding op soortgelijke wijze het werk van de Vader en de Zoon onder-
scheidt: et ibi erit resurrectio mortuorum, sed corporum. animas ergo suscitat deus, per Christum 
filium dei; corpora suscitat deus, per eumdem Christum filium hominis.

107.  Cf. en. Ps. 49,8 Sedebitis super duodecim sedes, iudicantes duodecim tribus Israel [Mt 19,28].
108.  In en. Ps. 49,9 worden de 144.000 uit Openb. 7,4 wel betrokken op het Joodse volk (ex solo 

populo Iudaeorum). Maar als Augustinus in en. Ps. 49,10 de 12 stammen die geoordeeld zul-
len worden betrekt op heel Israël (quia et duodecim tribus Israel, totius Israel duodecim tribus 
sunt), dan trekt hij de lijnen rechtstreeks door naar alle mensen die geoordeeld zullen: Sicut 
enim iudicaturi ex toto mundo, sic et iudicandi ex toto mundo. Daarbij maakt hij op geen enkele 
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schrijft hij dat de volmaakte christenen (perfecti) straks samen met Christus zullen 
oordelen. Deze perfecti worden aangeduid als degenen die afstand hebben gedaan 
van hun aardse bezittingen om Christus te volgen. Concreet gaat het hier over een 
bijzondere categorie van het koren, namelijk de apostelen samen met allerlei kerke-
lijke ambtsdragers die in de huidige bedeling al verantwoordelijkheid dragen in de 
kerkelijke rechtspraak.109 Evenals degenen die geoordeeld zullen worden (iudicandi) 
zijn ook deze perfecti die met Christus zullen oordelen (iudicaturi) afkomstig uit 
heel de wereld (ex toto mundo).110 Volgens de kerkvader zullen zij een bijzondere 
positie krijgen op de oordeelsdag, in onderscheid van de ‘gewone’ christenen die 
dan geoordeeld zullen worden. Vanwege de volmaaktheid die zij dan bereikt zullen 
hebben, zullen zij oordelen over de twaalf geslachten van Israël. Dat impliceert dat 
zij onder de engelen geschaard zullen worden wanneer Christus zal komen met zijn 
engelen en alle volken voor Hem vergaderd zullen worden.111 Al worden deze per-
fecti samen met de engelen ingeschakeld bij de uitvoering van het oordeel, het is ten 
diepste Christus die het koren van het kaf onderscheidt en hen plaatst, respectievelijk 
ter rechter- of ter linkerzijde.112 Ook in en. Ps. 121 wordt gerefereerd aan Matth. 
19,28: de apostelen zullen samen met Christus oordelen over de twaalf stammen van 
Israël.113 Op soortgelijke wijze als in en. Ps. 49 worden de apostelen voorgesteld als 

wijze melding van een bijzondere betekenis van het oordeel voor het letterlijke Israël. Hetzelfde 
patroon is waarneembaar in het vervolg, waar het oordelen over de 12 stammen van Israël wordt 
uitgelegd als het eschatologische oordeel waarin de perfecti samen met Christus zullen oordelen 
over boni en mali uit alle volkeren (omnes gentes), met aansluitend de scheiding ad dextram en 
ad sinistram, cf. en. Ps. 49,11.

109.  Zie over de perfecti ook hoofdstuk 5 (twee verschillende categorieën gelovigen).
110.  Cf. en. Ps. 49,10-11; in en. Ps. 49,10 Sicut enim iudicaturi ex toto mundo, sic et iudicandi ex 

toto mundo.
111.  Cf. en. Ps. 49,8-11; in en. Ps. 49,8 Alii sunt enim sequentes nunc Christum, expeditis humeris 

sine sarcina curarum saecularium, qui non frustra audierunt: si uis esse perfectus, uade, uende 
omnia quae habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in caelo, et ueni, sequere me [Mt 
19,21]; qualibus dicitur: sedebitis super duodecim sedes, iudicantes duodecim tribus Israel [Mt 
19,28]. alii ergo erunt iudicantes cum domino; alii uero iudicandi, sed ad dexteram ponendi. Hier 
maakt Augustinus onderscheid tussen twee soorten christenen: de perfecti die afstand van hun 
aardse bezittingen hebben gedaan en de gewone christenen. Wanneer hij in en. Ps. 49,10 deze 
perfecti aanduidt als kerkelijke ‘rechters (omnes qui recte iudicant in ecclesia), wordt duidelijk 
dat hij hier denkt aan kerkelijke ambtsdragers/gezagsdragers. Zie ook en. Ps. 49,11 cum ergo 
manifestum sit, multos cum domino iudicaturos, alios uero, non tamen ex aequo, sed pro meritis 
iudicandos, cum omnibus angelis suis ueniet, quando ante eum congregabuntur omnes gentes, 
et inter omnes angelos deputandi erunt illi, qui tam perfecti fuerint ut sedentes super duodecim 
sedes iudicent duodecim tribus Israel.

112.  Cf. en. Ps. 49,11 Quomodo discernit terram? ut alios ponat ad dextram, alios ad sinistram; hierbij 
wordt gerefereerd aan Matth. 25,34-46.

113.  Augustinus neemt nu, anders dan in en. Ps. 49, zonder enige terughoudendheid de vrijheid om 

Koren en kaf boek.indb   486 13-01-20   09:13



487

7 – de AreA Als metAfoor Voor het lAAtste oordeel

representatief voor de ambtsdragers die een bijzondere positie zullen krijgen op 
de oordeelsdag.114 Wel is er een verschil. In en. Ps. 49 worden deze ‘mederech-
ters’ nog aangeduid als perfecti, maar in en. Ps. 121 als gerechtvaardigde heili-
gen (iustificati en/of sancti) die in zichzelf alleen zonde zijn en hun gerechtigheid 
aan Christus te danken hebben. Anders dan in en. Ps. 49 wordt in en. Ps. 121 
benadrukt dat deze bevoorrechte heiligen hun hoge positie niet hebben te dan-
ken aan iets van zichzelf, maar alleen aan de onverdiende genade van Christus. 
Deze verandering kan worden gezien in samenhang met de ontwikkeling van 
de genadeleer van Augustinus, waarin zonde en genade steeds radicaler gaan  
functioneren.115

Matth. 19,28 komt terug in Io. eu. tr. 28. Maar nu wordt deze tekst betrokken op 
het lichaam van Christus (corpus Christi) als zodanig, niet meer op een bijzondere 
categorie gelovigen of ambtsdragers. Dit lichaam van Christus wordt ook aange-
duid als zijn volk (plebs domini/eius) of zijn heiligen (sancti eius). Zij moeten nu 
nog het kaf van de onrechtvaardigen verdragen, maar als de tijd van het verdragen 
(tempus tolerandi) overgaat in de tijd van het oordelen (tempus iudicandi), zullen 
zij met Christus oordelen. De tijd van het oordelen wordt nader aangeduid als de 
tijd dat Christus zal verschijnen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de 
doden. Overigens is de interpretatie van Matth. 19,28 in Io. eu. tr. 28 een afwijking 
van de doorgaande lijn bij Augustinus, gezien het feit dat hij deze tekst in ciu. wel 

de 12 stammen van Israël uit te leggen als alle mensen die geoordeeld zullen worden, zie en. Ps. 
121,8-9. In en. Ps. 121,9 o.a. alii sunt ergo qui cum illo iudicabunt, alii qui ab illo iudicabuntur 
et ab illis qui cum eo iudicabunt. Vervolgens worden degenen die geoordeeld zullen worden 
(iudicabuntur) onderscheiden in hen die ad dexteram en ad sinistram geplaatst zullen worden.

114.  Cf. en. Ps. 121,9 Sedebitis, inquit, super duodecim sedes [Mt 19,28], o uos sedes, iudicantes duo-
decim tribus Israel [Mt 19,28]. Evenals in en. Ps. 49,11 refereert Augustinus hier aan Jes. 3,14: 
iudicabunt cum Christo sancti. ueniet enim in iudicium cum senioribus populi [Is 3,14], ait Isaias. 
Bovendien duidt hij hen die met Christus zullen oordelen aan als ‘zij die hemel zijn gemaakt’ 
(qui facti sunt caelum); caelum en/of caeli is hier een aanduiding voor de apostoli en/of iusti van 
wie onder verwijzing naar Ps. 18/19,2 wordt gezegd dat zij Gods eer verkondigen (caeli enarrant 
gloriam Dei), dus de verkondigers van Gods Woord, cf. en. Ps. 121,9.

115.  Cf. en. Ps. 121,9 Hierin o.a. Et non sine causa dictum est: caeli enarrant gloriam dei [Ps 18,2]. 
apostoli enim facti sunt caelum. unde facti sunt caelum? quia iustificati. quomodo peccator factus 
est terra, cui dictum est: terra es, et in terram ibis [Gn 3,19], sic iustificati facti sunt caelum. Zie 
ook en. Ps. 121,8 qui confitetur se non esse quod deus est, et ab illo habere quod bonum potest 
habere, a se autem non esse nisi peccatum, ab illo sibi esse iustitiam. talis est in quo dolus non 
est. Deze mederechters met Christus worden hier niet zoals in en. Ps. 49 aangeduid als perfecti, 
maar als iustificati sancti. Dit gegeven duidt vermoedelijk op een latere datering van en. Ps. 121 
ten opzichte van en. Ps. 49, ofwel op een vroegere datering van en. Ps. 49 dan gebruikelijk. Zie 
hierover ook hoofdstuk 5 (twee verschillende categorieën gelovigen). Overigens is het de vraag 
of de gesignaleerde ontwikkeling rechtstreeks gerelateerd kan worden aan de pelagiaanse contro-
verse, gezien de gebruikelijke datering van en. Ps. 121 tussen 405 en 411 AD.
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weer betrekt op gezagsdragers (potentes/iudices) in de kerk, in onderscheid van het 
verdere koren van de gelovigen.116

Wanneer Christus in de preken wordt voorgesteld als de eschatologische uenti-
lator, ligt het accent op zijn bekwaamheid. Als de volmaakte rechter stelt Hij vast 
hoe de zaken er werkelijk voorstaan, in casu wie werkelijk behoren bij het koren 
of het kaf. In s. 259 verkondigt Augustinus bijvoorbeeld dat niemand Hem bij zijn 
wederkomst zal kunnen misleiden, of zich anders voordoen dan hij is.117 Met andere 
woorden wordt dezelfde boodschap verkondigd in en. Ps. 9. Naar aanleiding van de 
psalmwoorden over het oordelen in gerechtigheid schrijft Augustinus dat Christus 
een ieder zal geven wat hij verdient, dat Hij de lammeren ter rechterzijde zal plaat-

116.  Cf. Io. eu. tr. 28,6 Hierin o.a. Modo enim non est tempus iudicandi, sed iniquos tolerandi. ferat 
igitur modo corpus Christi, et toleret iniquitatem male uiuentium … cum implebitur quod eis dic-
tum est: sedebitis super duodecim sedes, iudicantes duodecim tribus Israel [Mt 19,28]. habebat 
iustitiam apostolus, sed nondum illud iudicium de quo dicit: nescitis quoniam angelos iudicabi-
mus? [1 Cor 3,6] sit ergo modo tempus iuste uiuendi, postea erit tempus eos qui male uixerunt, 
iudicandi. Met betrekking tot het oordelen met Christus schrijft Augustinus in en. Ps. 121,12 nog: 
pauci enim sedebunt in iudicio; sed multi ad dexteram positi facient populum ciuitatis illius. In 
Io. eu. tr. 28 wordt het oordelen met Christus niet meer betrokken op pauci in onderscheid van de 
multi die het hemelse Jeruzalem zullen binnengaan, maar op alle heiligen die deel uitmaken van 
het lichaam van Christus. Maar naderhand wordt in ciu. het oordelen met Christus op de twaalf 
tronen (Matth. 19,28) toch niet meer betrokken op alle gelovigen. In de uitvoerige eschatolo-
gische verhandelingen worden deze Schriftwoorden betrokken op de gelovigen die op de oor-
deelsdag een bijzondere positie zullen hebben, samen met de apostelen, cf. ciu. 17,4 (potentes) 
en ciu. 20,5 (universa iudicantium multitudo, ofwel allen die behoren ad numerum iudicum, dus 
de iudices). Kortom, al is het duidelijk dat Augustinus het oordelen met Christus later niet meer 
betrekt op perfecti, hij blijft het wel betrekken op een speciale categorie gelovigen, namelijk de 
gezagsdragers (potentes/iudices). Dat hij het oordelen met Christus in Io. eu. tr. 28 betrekt op 
heel zijn lichaam is dus een afwijking van de doorgaande lijn bij Augustinus. Aan deze kwestie 
besteedt Daley in zijn handboek over de patristische eschatologie geen aandacht, zie B.E. Daley, 
The Hope of the Early Church. A Handbook of Patristic Eschatology, Peabody 2003 (eerste druk 
Cambridge 1991). H. Eger gaat hier wel op in. Hij schrijft met betrekking tot Matth. 19,28: ‘Die 
Zahl der Richtenden ist die Gesamtheit der Seligen, die Zahl der zu Richtenden die Gesamtheit 
der Unseligen.’ Daarbij baseert hij zich ten onrechte op ciu. 20,5, zie H. Eger, Die Eschatologie 
Augustins, Greifswald 1933, p. 55. Dat het oordelen met Christus in ciu. 20,5 niet op alle gelovi-
gen maar alleen op de iudices wordt betrokken, is hierboven al aangetoond. Bovendien spreekt 
Augustinus aan het slot van ciu. 20,5 over zowel boni als mali die in het laatste oordeel geoor-
deeld zullen worden (met uitzondering van de iudices die dienst doen als mederechters). Wel 
zijn er enkele teksten waarin niet het oordelen (cf. Matth. 19,28) maar het regeren met Christus 
(regnaturi cum Christo/regnabunt cum illo, cf. Openb. 20,6) wordt betrokken op het eeuwige 
leven waarin alle gelovigen participeren. Zie hierover boven (bij de bespreking van cat. rud. 54).

117.  Cf. s. 259,2 Non ibi libebit decipere, non mentiri, non sub ouis pelle lupum latere. ueniet enim do-
minus, sicut scriptum est, et illuminabit abscondita tenebrarum et manifestabit cogitationes cordi-
um: et tunc laus erit unicuique a deo [1 Cor 4,5]. iniqui ergo non ibi erunt: iam enim separabuntur.
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sen en de bokken ter linkerzijde.118 Daarbij maakt de prediker onderscheid tussen  
Christus en alle andere rechters. Gewone rechters kunnen het hart niet zien. Zij 
spreken soms mensen vrij die slechter zijn dan anderen die veroordeeld worden. 
Maar dat is uitgesloten wanneer het over Christus gaat. Volgens de prediker zal 
de rechtvaardigheid van Christus’ oordeel zo evident zijn, dat alle gewetens en ge-
dachten hiermee zullen instemmen, ongeacht de uitkomst.119 Ook in s. 252 wordt de 
bekwaamheid van Christus geroemd als uentilator. Volgens Augustinus zal Hij aan 
het licht brengen wat verborgen leeft in het hart. Kortom, Hij zal bewijzen dat Hij 
kan wat geen aardse rechter kan, namelijk oordelen over het hart.120 Dat impliceert 
volgens de prediker in s. 223 dat Christus zich niet vergist wanneer Hij scheiding 
teweeg brengt tussen koren en kaf.121 In Io. eu. tr. 12 wordt daarbij opgemerkt dat 
Christus al tijdens de permixtio weet wie koren en wie kaf op de dorsvloer zijn. In 
dit verband wordt naar aanleiding van Joh. 3,18 (qui autem non credit, iam iudicatus 
est) zelfs gesteld dat het oordeel al heeft plaats gevonden, al is het nog niet te zien. 
Hiermee wordt niet bedoeld dat het oordeel als zodanig al gerealiseerd zou zijn, maar 
dat Christus in zijn ‘voorwetenschap’ al weet wie uiteindelijk de zijnen zullen zijn: 
‘Hij weet wie zullen volharden tot de kroon en wie zullen volharden tot het vuur, 
Hij kent op zijn dorsvloer de tarwe, Hij kent het kaf.’122

118.  Cf. en. Ps. 9,9 Et ipse item palam iudicabit orbem terrarum in aequitate [Ps 9,9], id est, meritis 
digna distribuet, agnos ad dexteram ponens, haedos ad sinistram. De woorden over de lammeren 
ter rechter- en de bokken ter linkerzijde zijn gerelateerd aan Matth. 25,31-46. 

119.  Cf. en. Ps. 9,9 Iudicabit orbem terrarum in aequitate [Ps 9,9]. non quemadmodum iudicant homi-
nes, qui corda non uident, a quibus plerumque deteriores absoluuntur quam condemnantur; sed in 
aequitate et cum iustitia dominus iudicabit, testimonium perhibente conscientia, et cogitationibus 
accusantibus seu defendentibus. Zie ook en. Ps. 9,17-18.

120.  Cf. s. 252,5 Quando it omnis palea? quando uenerit dominus ferens uentilabrum in manu sua, et 
mundabit aream suam, frumenta recondet in horreum, paleam autem comburet igni inexstingui-
bili. Zie ook s. 252,7 et fit quod apostolus ait, quo usque ueniat dominus, et illuminet abscondita 
tenebrarum, et manifestabit cogitationes cordis: et tunc laus erit unicuique a deo [1 Cor 4,5]: 
quando publicabuntur conscientiae, quae modo teguntur. tunc ergo boni soli erunt ibi, pellentur 
mali.

121.  Cf. s. 223,2 Et cum uenerit ille qui sine errore discernit, quod in area non inuenerit, ad horreum 
non leuabit.

122.  Cf. Io. eu. tr. 12,12 Nondum apparuit iudicium, sed iam factum est iudicium. nouit enim dominus 
qui sunt eius, nouit qui permaneant ad coronam, qui permaneant ad flammam; nouit in area sua 
triticum, nouit paleam; nouit segetem, nouit zizania. Augustinus maakt deze opmerkingen naar 
aanleiding van Joh. 3,18 (qui credit in eum, non iudicatur; qui autem non credit iam iudicatus 
est). In dit verband refereert hij aan 2 Tim. 2,19 (nouit enim dominus qui sunt eius) om te vertol-
ken dat Christus alwetend is. Gezien de datering van Io. eu. tr. ligt het voor de hand om de praes-
cientia van Christus te interpreteren zoals in Simpl., dus niet als voorwetenschap met betrekking 
tot menselijke verdiensten maar als voorwetenschap met betrekking tot Gods geschonken gena-
de, zie ook hoofdstuk 6.
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In en. Ps. 49 gaat Augustinus nog uitvoeriger in op de bekwaamheid van Christus. 
Zoals een landbouwer weet wat er nog aan graan onder het kaf verborgen ligt, zo 
kent Christus de zijnen. Wanneer Hij komt om te wannen, zullen zijn ogen Hem niet 
bedriegen. Geen enkele graankorel zal bij het kaf verzeild raken. In de landbouw 
kan de beste boer zich nog vergissen, maar de komende rechter is God die zich niet 
vergist in koren of kaf.123 Ook in s. 260D (=Guelf. 18) communiceert de prediker 
dat Christus zich niet vergist wanneer Hij zal verschijnen met de wan in zijn hand. 
Er zal volgens hem geen enkel strootje met het koren meegaan naar de schuur, en 
er zal geen enkele graankorrel verloren gaan in het vuur. Hiervoor staat Christus 
als de uentilator hoogstpersoonlijk garant. Hieraan wordt toegevoegd dat Christus 
als geen ander weet wie werkelijk koren is, omdat Hijzelf de bewerker ervan is. Hij 
weet wie door Hem zowel geschapen als herschapen zijn.124

Wanneer Augustinus Christus verkondigt als de komende rechter, wil hij zijn 
hoorders niet alleen waarschuwen, maar ook hoop geven. Dat wordt op een bijzon-
dere wijze duidelijk wanneer hij de komst van Christus als uentilator relateert aan 
zijn eerdere komst op aarde.125 Dit verband tussen de eerste en de tweede komst van 

123.  Cf. en. Ps. 49,13 Uere iudex, non concernens, sed discernens. nouit enim dominus qui sunt eius. 
etsi grana latent in palea, agricolae nota sunt. nemo timeat esse granum etiam inter paleam; 
non falluntur oculi uentilatoris nostri. noli timere, ne illa tempestas quae erit in circuitu eius, 
concernat te cum palea. certe ualida erit tempestas; nullum tamen granum tollet a parte tritici ad 
paleam; quia non quilibet rusticus cum tridente, sed deus trinitas iudex est. De woorden nouit 
enim dominus qui sunt eius zijn afkomstig uit 2 Tim. 2,19. Al noemt Augustinus hier de drie-ene 
God als rechter, in dezelfde enarratio, zelfs in dezelfde paragraaf, wordt Christus aangeduid als 
rechter. Zie hierover ook boven.

124.  Cf. s. 260D,1-2 (=Guelf 18,2) In s. 260D,2 (=Guelf. 18,2) o.a. Palea abundat in area, sed uentura 
est uentilatio, separabitur palea: neque una stipula tecum intrat in horreum, neque unum granum 
uadit in ignem. nouit separare, qui potuit congregare: erras, si dominum errare putas. nouit uos, 
qui creauit uos, et recreauit uos. In deze preek brengt Augustinus de praedestinatio Dei ter spra-
ke, zonder dat hij verkiezing en verwerping presenteert als gelijkwaardige grootheden. Onder 
verwijzing naar Ef. 5,8 (fuistis aliquando tenebrae, nunc autem lux in domini) zegt hij dat alle 
mensen vanwege hun geboorte uit Adam nacht (nox) of duisternis (tenebrae) zijn, en dat zij al-
leen dankzij Gods genade veranderen in licht (lux). Over het koren van de boni christiani merkt 
hij op dat zij door God zijn geschapen en herschapen, waarmee hij God rechtstreeks benoemt als 
de bewerker van de verandering ten goede. Maar van de overige mensen (die alleen geschapen 
maar niet herschapen zijn), benoemt hij God niet rechtstreeks als de bewerker van hun onder-
gang. Hij zegt niet dat zij zijn gepredestineerd tot of geschapen als massa perditionis, maar dat 
zij daar zullen terechtkomen (si enim tantum creasset, et non recreasset, intraretis in massam 
perditionis). Evenmin spreekt Augustinus hier over een predestinatie ad damnationem, maar hij 
zegt wel dat zij die ‘duisternis’ zijn en blijven de damnatio zullen ontvangen (luci daturus aeter-
nitatem, tenebris damnationem, cf. s. 260D,1). Het gaat hier dus om een infralapsarische versie 
van de predestinatie. Zie verder hoofdstuk 6, waar o.a. is aangetoond dat Augustinus in deze 
preek ook de paraenese om koren te worden voluit laat klinken, cf. s. 160D,2 (=Guelf. 18,2). 

125.  In zijn studie over de eschatologie van Augustinus schrijft Eger dat Augustinus Christus presen-
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Christus is al getraceerd in de niet-homiletische werken, maar komt veel uitgespro-
kener terug in de preken. In en. Ps. 9 wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat Christus 
zijn rechterstoel al heeft gereedgemaakt toen Hijzelf werd veroordeeld. Bedoeld is 
de eerste komst van Christus als mens. Toen kwam Hij op aarde om de hemel te 
verwerven voor zijn gelovigen. In contrast hiermee staat zijn tweede komst. Dan zal 
Hij openlijk verschijnen om de levenden en de doden te oordelen. Wanneer Augusti-
nus schrijft dat Christus zijn rechterstoel heeft voorbereid toen Hij werd geoordeeld, 
bedoelt hij dus dat Christus is gekomen om te redden voordat Hij zal komen om te 
rechten. Op deze wijze krijgt de aankondiging van het laatste oordeel betekenis in 
het kader van de bediening van het heil.126 

Het onderscheid tussen de eerste en tweede komst van Christus komt terug in Io. eu. 
tr. 4. In deze commentaar op het Johannesevangelie wordt Ps. 49/50,3 weer geciteerd 
(‘God, onze God, zal zichtbaar komen, en Hij zal niet zwijgen’).127 Opnieuw wordt 
dit citaat onmiddellijk betrokken op de tweede komst van Christus, in onderscheid 
van zijn eerste komst. De eerste komst van Christus was in verborgenheid en nede-
righeid. Toen zweeg Hij om geoordeeld te worden.128 Maar bij zijn tweede komst zal 
Hij zichtbaar verschijnen en niet zwijgen. Dan zal Hij het oordeel uitspreken. Dan 
zal Hij komen met de stormwind die alle kaf van de dorsvloer wegblaast en met het 
vuur dat het weggeblazen kaf verbrandt.129 Ook hier worden de eerste en de tweede 

teert als de komende rechter op grond van de formuleringen van het symbolum, maar dat het bij 
hem eigenlijk niet uit zou maken of Christus de rechter is of niet, zie H. Eger, Die Eschatologie 
Augustins, p. 41. Wat betreft de uitvoering van het oordeel an sich maakt het inderdaad niet uit 
of het gaat over Christus of over zijn Vader, omdat beiden door de kerkvader als God worden 
beleden. Maar Eger gaat voorbij aan de intrinsieke samenhang die, vooral in de preken, wordt 
geschetst tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Wanneer Augustinus aankondigt dat 
Christus de komende rechter is, dan verkondigt hij de rechter als redder, en laat hij de oordeels-
aankondiging functioneren in het kader van de bediening van het heil.

126.  Cf. en. Ps. 9,9 Parauit, cum iudicatus est, sedem suam. per illam enim patientiam homo caelum 
adquisiuit, et deus in homine credentibus profuit. et hoc est occultum filii iudicium. sed quia 
etiam palam manifesteque uenturus est ad uiuos et mortuos iudicandos, parauit in occulto iudicio 
sedem suam. Zie ook bijvoorbeeld en. Ps. 147,1 (niet rechtstreeks gerelateerd aan de area): quis 
uenturus est iudicare te, nisi qui uenit iudicari propter te? ... ille enim tibi modo aduocatus est, 
qui tunc iudex futurus est.

127.  Cf. Io. eu. tr. 4,2 Audistis modo Psalmum: deus manifestus ueniet, deus noster et non silebit [Ps 
49,3].

128.  Cf. Io. eu. tr. 4,2 Sed qui primo uenit occultus, quia uenit humilis … siluit ut iudicaretur … In-
zake het zwijgen van Christus bij zijn eerste komst verwijst Augustinus naar Jes. 53,7: quomodo 
siluit? interroga Isaiam: sicut ouis ad occisionem ductus est, et sicut agnus coram eo qui se ton-
deret, fuit sine uoce, sic non aperuit os suum [Is 53,7].

129.  Cf. Io. eu. tr. 4,2 Ueniet autem manifestus, et non silebit [Ps 49,3]. quomodo manifestus [Ps 
49,3]? ignis ante eum praeibit, et in circuitu eius tempestas ualida [Ps 49,3]. tempestas illa tollere 
habet totam paleam de area, quae modo trituratur; et ignis incendere quod tempestas abstulerit.
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komst van Christus dus aan elkaar gerelateerd om de komende rechter te verkondigen 
als de redder. Dat het Augustinus hier gaat om de bediening van het heil komt nog 
duidelijker uit de verf in het vervolg van de preek. De eerste komst van Christus 
wordt betrokken op zijn lijden en sterven: toen Hij werd gekruisigd, heeft Hij zijn 
bloed gegeven als de losprijs om ons vrij te kopen. In dit verband maakt hij de vol-
gende aanvulling op de woorden ‘Hij zal niet zwijgen’ (Ps. 49/50,3). Volgens hem 
hebben deze woorden ook betekenis voor de tijd voorafgaand aan de oordeelsdag. 
Nu zwijgt Christus nog wel wat betreft het laatste oordeel, maar niet wat betreft zijn 
onderwijs. Kortom, voordat Hij komt om te oordelen, verkondigt Hij zijn Evangelie. 
De bedoeling van deze Evangelieverkondiging is dat kaf zal veranderen in koren, 
zodat Christus straks als rechter niet hoeft te veroordelen.130 Hetzelfde patroon 
verschijnt in de eigenlijke psalmpreek over de bovengenoemde Ps. 49/50 (en. Ps. 
49). Augustinus schrijft dat Christus eerst in verborgenheid is gekomen om te lijden 
en veroordeeld te worden. In dit verband merkt hij op dat Christus zich nog steeds 
verborgen houdt vanwege zijn geduld, en dat zijn spreken vooralsnog is bedoeld om 
zondaars de gelegenheid te geven tot bekering. Dit geduld van Christus wordt naar 
aanleiding van Ps. 49/50,3 geplaatst in het perspectief van zijn wederkomst: dan zal 
Hij zichtbaar komen en niet zwijgen, omdat Hij zal komen om te oordelen.131

130.  Cf. Io. eu. tr. 4,2 Modo autem tacet; tacet iudicio, sed non tacet praecepto. si enim tacet Christus, 
quid sibi uolunt haec euangelia? quid sibi uolunt uoces apostolicae, quid cantica Psalmorum, 
quid eloquia prophetarum? in his enim omnibus Christus non tacet. sed tacet modo, ut non uindi-
cet; non tacet, ut non moneat. ueniet autem praeclarus in uindictam, et apparebit omnibus, et qui 
in eum non credunt. modo uero quia et praesens occultus erat, oportebat ut contemneretur. nisi 
enim contemneretur, non crucifigeretur; si non crucifigeretur, non funderet sanguinem, quo pretio 
nos redemit. ut autem daret pretium pro nobis, crucifixus est; ut crucifigeretur, contemptus est; ut 
contemneretur, humilis apparuit.

131.  Cf. en. Ps. 49,5-8. In en. Ps. 49,5 o.a. Nam cum ipse dominus uenisset, quia passurus uenit, 
occultus uenit; et cum esset fortis in se, infirmus in carne apparuit. oportebat enim eum uideri, ut 
non intellegeretur; contemni, ut occideretur. In en. Ps. 49,6 o.a. qui uenit occultus, ueniet mani-
festus; uenit occultus iudicandus, ueniet manifestus iudicaturus; uenit occultus ut ante iudicem 
staret, ueniet manifestus ut etiam de iudicibus iudicet: ueniet manifestus et non silebit [Ps 49,3]. 
quid enim? modo silet? et unde sunt quae dicimus? unde ista praecepta? unde ista monita? unde 
ista tuba terroris? non silet, et silet: non silet a monendo, silet a uindicando; non silet a praecepto, 
silet a iudicio … adhuc interpellat pro nobis; patiens est super peccatores, non exercens iram, 
sed exspectans paenitentiam. In en. Ps. 49,7 o.a. quia uero ad iudicium ueniet, sequentia docent. 
Ignis ante eum praeibit [Ps 96,3]. timemus? mutemur, et non timebimus. ignem palea timeat … 
tempus misericordiae nunc est, tempus iudicii tunc erit. Zie ook bijvoorbeeld en. Ps. 53,4 uenit 
ergo ut moreretur ex infirmitate, uenturus est ut iudicet in uirtute dei; sed per infirmitatem crucis 
clarificatum est nomen eius. quisquis non crediderit in nomen clarificatum per infirmitatem, ex-
pauescet ad iudicem cum uenerit in uirtute. ne autem quondam ille infirmus, cum uenerit fortis, 
uentilabro illo ad sinistram nos mittat; saluet nos in nomine suo, et iudicet nos in uirtute sua; s. 
92,1 prophetae autem sancti utrumque prophetauerunt, uenturum eum iniuste prius iudicandum, 
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In enkele andere preken komt nog een ander verband in beeld tussen de eerste 
en de tweede komst van Christus. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Io. eu. tr. 19: ‘Hij zal 
rechter zijn in de gedaante waarin Hij onder de rechter heeft gestaan, Hij zal oordelen 
in de gedaante waarin Hij is veroordeeld.’132 Bij zijn wederkomst zal Christus dus 
herkenbaar zijn aan zijn menselijke gestalte. Hij zal nog niet in de volle heerlijk-
heid van de gedaante van God ( forma Dei) verschijnen, maar Hij zal optreden in 
de gedaante van een slaaf ( forma serui). In dit verband verwijst Augustinus naar 
een tekst in de Bergrede: ‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’ 
(Matth. 5,8). Hieruit leidt hij af dat de goddelozen God niet zullen zien, ook niet bij 
de wederkomst van Christus. Dit impliceert volgens hem dat de goddelijke natuur 
( forma Dei) van Christus op de oordeelsdag nog verborgen zal blijven totdat de 
goddelozen daadwerkelijk zijn afgescheiden. Pas nadat de scheiding van koren en 
kaf is gerealiseerd, zal Hij als rechter zijn volle goddelijke heerlijkheid tonen aan 
zijn gelovigen die Hem liefhebben.133 Al zal Christus op de oordeelsdag optreden 

uenturum postea iuste iudicaturum; s. 262,4 iudex exspectaris uenturus, qui exspectatus es iudi-
catus; s. 263,1 occultum enim eum oportebat uenire, ut iudicaretur; manifestus autem ueniet, ut 
iudicet … sed si ille non occideretur, mors non moreretur: trophaeo suo diabolus uictus est; s. 
265,3 hoc ergo sciebant, et fide retinebant, futurum esse tempus quando iudicatus iudicaret, quan-
do reprobatus probaret et reprobaret; quando conspicuus utrique hominum generi alios poneret 
ad dexteram, alios ad sinistram … (met betrekking tot Matth. 25, niet met betrekking tot de area). 

132.  Cf. Io. eu. tr. 19,16 Uidebunt in quem pupugerunt [Io 19,37]. forma illa erit iudex, quae stetit sub 
iudice; illa iudicabit quae iudicata est: iudicata est enim inique, iudicabit iuste.

133.  Cf. Io. eu. tr. 19,16 Hierin o.a. Quia uero iudicium futurum est iustorum et iniquorum, nec licet 
ut iniqui uideant deum; beati enim mundi corde, quoniam ipsi deum uidebunt [Mt 5,8]; talis 
apparebit iudex, qualis uideri possit et ab eis quos coronaturus est, et ab eis quos damnaturus est. 
forma ergo serui uidebitur, occulta erit forma dei. occultus erit in seruo filius dei, et apparebit 
filius hominis … et quia ipse solus apparebit in forma serui, pater autem non apparebit, quia non 
est indutus forma serui; ideo superius ait: pater non iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit 
filio [Io 5,22]. Zie verder Io. eu. tr. 19,18 post iudicium perget hinc, ducet secum corpus cui caput 
est, et offeret regnum deo. tunc plane uidebitur forma illa dei, quae non potuit uideri ab iniquis, 
quorum uisioni forma serui exhibenda erat … tunc se ostendet quomodo se dilectoribus suis 
ostensurum promisit. Zie ook bijvoorbeeld Io. eu. tr. 95,2-3. Elders noemt Augustinus andere 
Bijbelse argumenten waarom Christus volgens hem in zijn menselijke gedaante zal verschijnen 
als rechter. In een preek over Joh. 5,24-29 (s. 127) wijst hij er naar aanleiding van Joh. 5,27 op dat 
Christus als de Mensenzoon (filius hominis) en dus in zijn menselijke gestalte zal oordelen (ergo 
ad iudicium illa forma uentura est). Ook refereert hij aan Zach. 12,10/Joh. 19,37/Openb. 1,7 
(uidebunt in quem pupugerunt) om hieruit af te leiden dat zij de menselijke gedaante zullen zien 
die zij met de speer hebben doorstoken (ipsam formam uidebunt, quam lancea percusserunt). Het 
derde Schriftbewijs is ook hier Matth. 5,8, aangevuld met Jes. 26,10 als argument dat de goddelo-
zen in het oordeel de goddelijke natuur van Christus niet zullen zien (ergo et malus deum uisurus 
est? de quo dicit Isaias, tollatur impius, ne uideat claritatem dei [Is 26,10 LXX]). In aanvulling 
hierop noemt Augustinus enkele teksten waarin Christus het zien van zijn goddelijke heerlijkheid 
(claritas Dei) voorbehoudt aan zijn gelovigen (de boni in onderscheid van de mali): 1 Joh. 3,2 en 
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in zijn menselijke gestalte, Augustinus spreekt over van een glorieuze wederkomst 
in contrast met zijn eerste nederige komst:

Het zal de tijd van de heerlijkheid zijn, de tijd dat Hij die is gekomen in nederigheid, zal 
komen in verhevenheid. Hij die is gekomen om geoordeeld te worden, zal komen om te 
oordelen. Hij die is gekomen om gedood te worden door stervelingen die gestorven zijn, 
zal komen om de levenden en de doden te oordelen.134

7.4.2.4 De uitkomst van het laatste oordeel

7.4.2.4.1 Vooraf
Als de uitkomst van het laatste oordeel benoemt Augustinus twee opties. In de me-
taforische taal van de dorsvloer gaat het om de schuur (horreum) of het vuur (ignis) 
als bestemming voor respectievelijk koren en kaf. Eerst zal worden onderzocht hoe 
de eeuwige bestemming van het koren in beeld komt in de homiletische werken, en 
vervolgens hoe dat gebeurt met het kaf.135

7.4.2.4.2 De bestemming van het koren
In de vroege s. 259 spreekt Augustinus over de hemelse korenschuur van de onsterfe-
lijkheid (horreum caeleste immortalitatis) als aanduiding voor het eeuwige leven.136 
Over het eeuwige leven merkt hij op dat het in zekere zin onkenbaar is voor mensen 
in de tegenwoordige tijd: ‘Men weet pas hoe dat leven is als men het ervaart.’137 Om-
dat mensen op aarde hierover niet uit ervaring kunnen spreken, schieten menselijke 
woorden en begrippen tekort. In dit verband citeert de kerkvader 1 Kor. 2,9: ‘Geen 
oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen wat 

Joh. 17,3, zie s. 127,10-13. In bijvoorbeeld s. 265D,6 (=Morin 17,6) en s. 265F,3 (=Lambot 25,3) 
wordt bovendien gewezen op Hand. 1,11 (iste Iesus, qui assumptus est a uobis, sic ueniet). In s. 
212,1 in hac forma serui uenturus est iudicare uiuos et mortuos (naar aanleiding van het symbo-
lum); s. 214,11 in ea forma iudicabit Christus, in qua iudicatus est; zie ook s. 277,16.

134.  Cf. Io. eu. tr. 28,6 Erit enim tempus gloriae, ut qui uenit in humilitate, ueniat in altitudine. qui 
uenit iudicandus, ueniet iudicaturus; qui uenit occidi a mortuis, ueniet iudicare de uiuis et mor-
tuis; zie ook Io. eu. tr. 28,11.

135.  Behalve de besproken homiletische teksten zijn er enkele preken waarin de uentilatio wel func-
tioneert als aanduiding van de eschatologische scheiding, zonder dat de definitieve bestemming 
van koren en kaf expliciet wordt benoemd. Impliciet wordt deze eindbestemming wel veronder-
steld. Zie bijvoorbeeld Io. eu. tr. 6,8 … aut enim ignorantur mali, aut tolerantur, toleratur palea, 
quousque in ultimo uentiletur area …

136.  In s. 259 komt nog een chiliastische tussenfase in beeld, zie ook hoofdstuk 3.
137.  Cf. s. 259,1 Quam uitam nosse non possunt, nisi qui experiuntur: experiri autem non poterunt, 

nisi qui credunt.

Koren en kaf boek.indb   494 13-01-20   09:13



495

7 – de AreA Als metAfoor Voor het lAAtste oordeel

God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben.’138 Toch is de eeuwige gelukzaligheid 
in de voorstelling van de kerkvader niet totaliter aliter dan al het voorgaande. Hij 
spreekt in dit verband ook over een terugkeer naar de onsterfelijkheid en gelukza-
ligheid waaruit de mens gevallen is, dus conform de scheppingsstatus voorafgaand 
aan de zondeval.139 Daarbij gaat het niet alleen om verbondenheid met God en met 
elkaar, maar ook met de engelen. Wanneer hij het toekomstige leven verder om-
schrijft, maakt hij melding van voortdurende rust, eeuwige vreugde, gelukzaligheid 
zonder gebrek, zonder iets wat in verwarring brengt, zonder verdriet en zonder dood. 
Ondanks de woorden die hij hieraan wijdt, communiceert hij dat dit toekomstige 
leven vooralsnog onkenbaar blijft, ook voor de gelovigen. Pas wanneer hun geloof 
overgaat in aanschouwen, zullen zij werkelijk weten wat het inhoudt.140 Wat betreft 
de verdere vroege preken (tijdens het presbyteriaat) benoemt en. Ps. 6 de scheiding 
op de oordeelsdag (iudicii dies) zonder de toekomstige bestemming van koren of kaf 
te vermelden.141 In en. Ps. 8 worden (naar aanleiding van Matth. 3,12/Luk. 3,17) de 
korenschuren (horrea) als de toekomstige verblijfplaats voor het koren aangewezen.142 
In en. Ps. 100 herhaalt de kerkvader dat het gezuiverde graan opgeslagen zal worden 
in de korenschuur (horreum).143 

In s. 252, een preek uit het begin van zijn episcopaat, geeft Augustinus meer aan-
dacht aan de eeuwige bestemming van het koren. Hij spreekt over de eeuwige rust 
die God belooft na de tijdelijke beproevingen. Evenals in s. 259 benoemt hij dat de 
gelovigen deel zullen krijgen aan het gezelschap van de heilige engelen, overigens 
zonder hierover concreter te worden.144 Ook herhaalt hij dat daar geen enkel slecht 

138.  Cf. s. 259,2 … de qua dictum, quia oculus non uidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascen-
dit, quae praeparauit deus diligentibus se [1 Cor 2,9]. Overigens gaat het in 1 Kor. 2 niet over het 
eschatologische heil, maar over het heilsgeheim in Christus dat geopenbaard wordt door Gods 
Geest.

139.  Cf. s. 259,2 Sic post terminatas et peractas aetates septem saeculi transeuntis, ad illam immorta-
litatem beatitudinemque rediemus, de qua lapsus est homo.

140.  Cf. s. 259,1 Non dirigatur nisi ad illam uitam, quae nobis cum angelis est futura: ubi perpetua 
quies, sempiterna laetitia, indeficiens beatitudo, nulla perturbatio, nulla tristitia, nulla mors. quam 
uitam nosse non possunt, nisi qui experiuntur: experiri autem non poterunt, nisi qui credunt … 
pariter credamus, et simul uidebimus.

141.  Cf. en. Ps. 6,10.
142.  Cf. en. Ps. 8,1 Frumenta, inquit, recondet in horreis … [Lc 3,17].
143.  Cf. en. Ps. 100,12.
144.  Cf. s. 252,6 Quia hic sunt tentationes, pericula, difficultates; post temporales autem labores, re-

quiem sempiternam promittit, et angelorum sanctorum societatem. Wanneer Augustinus spreekt 
over het eeuwige leven benoemt hij wel expliciet het nieuwe element van het participeren in het 
gezelschap van de heilige engelen, overigens zonder hier nader over uit te weiden. Daarbij is de 
onderlinge gemeenschap van de heiligen als vanzelfsprekend verondersteld, gezien het feit dat 
Augustinus vaak over hen spreekt in de eerste persoon meervoud. Zie over het sociale aspect van 
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mens meer zal binnenkomen.145 In deze preek komt ook de tijdsbesteding van de 
hemelbewoners in beeld: ‘Wanneer we na dat gezwoeg die rust bereiken, zal onze 
enige bezigheid de lofprijzing van God zijn. Onze activiteit daar is het Halleluja. 
Wat is Halleluja? Prijs God.’ Volgens de prediker wordt de mens hierin tijdens het 
aardse leven nog gehinderd door de beperktheid van het lichaam dat vermoeid raakt. 
Maar wanneer deze wereld met zijn moeiten voorbijgegaan zal zijn, zal de lofprijzing 
onophoudelijk klinken: ‘Daar zal ons voedsel het Halleluja zijn, ons drinken het 
Halleluja, de activiteit van de rust het Halleluja, daar zal alle vreugde bestaan in het 
Halleluja, dat wil zeggen de lof van God.’ In dit verband spreekt Augustinus over een 
genieten zonder tegenzin en een lofprijzing zonder gebrek. Volgens hem zal de geest 
dan in staat zijn om zich op God te richten in contemplatieve aanschouwing van God 
zonder dat de aandacht verslapt, en zal het lichaam in staat zijn God onophoudelijk 
te prijzen zonder dat de ledematen bezwijken.146 Behalve deze opmerkingen wordt 
hier niet verder gereflecteerd over de tijdloosheid van de eeuwigheid of over verdere 
activiteiten van de hemelbewoners.

Vaak worden de eeuwige bestemmingen van koren en kaf aangeduid, zonder dat 
er verder op in wordt gegaan. In s. 63A (=Mai 25) troost de pastor het koren onder 
zijn gehoor met de belofte dat het na de permixtio zal ingaan in de schuur (horreum) 
in plaats van het vuur.147 Hetzelfde patroon is waarneembaar in bijvoorbeeld s. 223 
waar de graanschuur wordt voorgesteld als de eeuwige bestemming van het gezui-
verde graan, en daarmee als de plaats waar de tegenwoordige vermenging met het 

het eeuwige leven o.a. Eger, Die Eschatologie Augustins, p. 73-74; Daley, The Hope of the Early 
Church, p. 145-147; J.B. Russell, ‘Heaven, Paradise’ in: AthAg (1999), p. 419-421 (alle zeer sum-
mier). Volgens Eger heeft Augustinus het sociale karakter van het eeuwige leven geleerd, omdat 
volgens hem niet alleen de liefde tot God maar ook de liefde tot de naaste kenmerkend is voor de 
eeuwige gelukzaligheid. Tegelijk merkt hij op: ‘Aber auf das Ganze seiner Aussagen gesehen hat 
Augustin dem sozialen Charakter der Seligkeit nur wenig Rechnung getragen’, zie Eger, p. 74.

145.  Cf. s. 252,7 Nunc autem iam futura ecclesia in illa Ierusalem sancta, ubi patebunt omnium corda 
mortalium, non est metuendum ne intret aliquis in illam ecclesiam qui malus est.

146.  Cf s. 252,9 Hierin o.a. Cum enim post istum laborem ad illam requiem ueniemus, solum nego-
tium laus dei erit, actio nostra ibi alleluia est. quid est alleluia? laudate deum … ibi cibus noster 
alleluia, potus alleluia, actio quietis alleluia, totum gaudium erit alleluia, id est, laus dei. quis 
enim laudat aliquid sine defectu, nisi qui fruitur sine fastidio? quantum ergo erit robur in mente, 
quanta immortalitas et firmitas in corpore, ut neque mentis deficiat intentio in contemplatione dei, 
neque membra succumbant in continuatione laudis dei? Zie ook s. 252,11 … ecclesiam futurum 
ubi semper laudabitur Deus.

147.  Cf. s. 63A,1 (=Mai 25,1) Sed paleae maior pars, tritici minor sed solidior, minor sed grauior, 
minor sed pretiosior; propter quod laboratur, propter quod cauetur: cui horreum, non ignis prae-
paratur … si se triticum uidet, prematur, trituretur, toleret, non sit anxius quod commixtus est 
paleae: in area cum illo potest esse palea, in horreo non erit.
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kaf verleden tijd zal zijn.148 In bijvoorbeeld Io. eu. tr. 12 wordt de kroon (corona) 
benoemd als het toekomstige loon voor het gezuiverde graan.149 Op soortgelijke 
wijze gaat het in bijvoorbeeld s. 228 en s. 137 over koren dat zal aankomen in het 
koninkrijk der hemelen.150 

Soms gaat de prediker uitvoeriger in op de toekomstige bewaarplaats voor het 
koren. In bijvoorbeeld s. 260C (=Mai 94) communiceert hij meer dan alleen het 
vreugdevolle vooruitzicht dat de permixtio met het kaf verleden tijd zal zijn in de 
graanschuur (horreum).151 Naar aanleiding van de symbolische betekenis van het getal 
acht wordt de achtste dag betrokken op de eeuwige gelukzaligheid (aeterna felicitas, 
beatitudo sempiterna).152 Daar zal de tegenwoordige voortwenteling der tijden ver-
leden tijd zijn. Daar zullen de heiligen rusten na de moeiten en zorgen van het leven 
op aarde. Daar zullen werk en rust elkaar niet meer afwisselen volgens het ritme 
van dag en nacht. Hiermee wordt geen luiheid of inactiviteit bedoeld. Er is immers 
sprake van een onafgebroken wakend rusten en een rustend werken, niet door niets 
te doen maar zonder moe te worden.153 Evenals in s. 259 wordt de onsterfelijkheid 
van het eeuwige leven voorgesteld als een terugkeer naar de onsterfelijkheid die de 
mens heeft verloren door de zonde van de eerste ouders. Conform 1 Kor. 15 wordt hier 
gesproken over het teniet doen van de dood na de opstanding, over het vergankelijke 
 

148.  Cf. s. 223,2. Hier wordt herhaaldelijk de schuur (horreum) benoemd als bestemming voor het ko-
ren. Verder o.a. audite me, grana. nolite contristari de permixtione palearum: non erunt uobiscum 
in aeternum. Zie ook bijvoorbeeld s. 311,10 (horreum); en. Ps. 47,8-11 (horreum); Io. eu. tr. 10,9 
(horreum); en. Ps. 92,5 (horreum, cf. Matth. 3,12/Luk. 3,17); s. 229F,3 (Guelf. 10,3) (horreum). 
s. 101,3 (horreum); s. 80,8 (horreum); s. 376A,3 (horreum); s. 305,1 (horreum); en. Ps. 34,1,10 
(horreum); en. Ps. 68,1,10 (horreum); s. 15,9 (horreum); s. 379,7 (uitae aeternae horreum); 

149.  Cf. Io. eu. tr. 12,12 Nouit enim dominus qui sunt eius, nouit qui permaneant ad coronam, qui 
permaneant ad flammam; nouit in area sua triticum, nouit paleam.

150.  Cf. s. 228,2 en s. 137,7. In s. 137,7 spreekt Augustinus over regnum caelorum als bestemming 
voor frumentum Christi. In s. 228,2 iam ipsos alloquor, ut grana sint in area, ut paleam quae uento 
circumfertur, non sequantur, cum qua pereant; sed maneant pondere caritatis, ut perueniant ad 
regnum immortalitatis.

151.  Cf. s. 260C,8 (=Mai 94,8); zie ook s. 260C,3-6 (=Mai 94,3-6). In s. 260C,3 (=Mai 94,3) stelt 
Augustinus o.a. dat de vreugde daar gewaarborgd zal zijn zonder dat zij bedreigd wordt door 
het gezelschap van enig slecht mens: ubi eius secura laetitia nullius iniqui societate sauciabitur.

152.  Cf. s. 260C,2-6 (=Mai 94,2-6). In s. 260C (=Mai 94) wordt de zevende dag niet meer eschato-
logisch geïnterpreteerd als de rust van een toekomstig millennium zoals in s. 259, maar als een 
geestelijk rusten in Christus ofwel de geloofsovergave in de tegenwoordige tijd, zie hoofdstuk 3.

153.  Cf. s. 260C,3 (=Mai 94,3) Et quoniam istius saeculi tempora septenario numero dierum per cir-
cuitum repetito dilabuntur, recte ille tamquam octauus dicitur dies, quo post labores temporales 
cum peruenerint sancti, nulla uicissitudine lucis et noctis actionem requiemue distingunt; sed eis 
erit perpetuo uigilans quies, et actio non segniter sed infatigabiliter otiosa.
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dat onvergankelijkheid aandoet, en over het sterfelijke dat onsterfelijkheid aandoet.154

Wanneer Augustinus in en. Ps. 49 ingaat op de heerlijkheid van het eeuwige 
leven dan spreekt hij over de onuitsprekelijke bekoorlijkheid van de onmiddellijke 
aanwezigheid van God (dulcedo praesentiae) en van de nabijheid van Zijn aange-
zicht (dulcedo ineffabilis uultus/faciei eius). Hierin ligt voor hem de essentie van de 
beloofde beloning voor gelovigen (praemia, quod deus pollicetur) in het koninkrijk 
der hemelen (regnum caelorum).155

In sommige preken komen vooral de hemelbewoners in beeld. In bijvoorbeeld 
en. Ps. 126 spreekt de prediker over de engelen van God die de gelovigen na hun 
aardse vreemdelingschap zullen opwachten, en samen met hen het hemelse Jeruza-
lem zullen vormen. Van de gelovigen die daar zullen zijn, wordt bovendien gezegd 
dat zij gelijk zullen worden aan de engelen van God.156 Hiermee wordt niet bedoeld 
dat het onderscheid tussen engelen en gelovigen uitgewist zou worden, maar dat 
de gelovigen gelijk zullen worden aan de engelen wat betreft hun zondeloosheid 
en onsterfelijkheid.157 De toekomstige schuur (horreum) wordt in en. Ps. 30,2,2 
aangeduid als de gemeenschap der heiligen (societas sanctorum) waar het koren na 
de uentilatio zal terechtkomen.158 In s. 111 verkondigt Augustinus dat de hemelse 
korenschuur (horreum caeli) gevuld zal worden met talloze mensen die uit oost en 
west zullen komen. Refererend aan Openb. 7,9 spreekt hij over een menigte heiligen 
(massa sanctorum) die niemand kan tellen, afkomstig uit alle volken, stammen en 
talen, bekleed met witte gewaden en palmtakken. In dit verband wordt opnieuw de 
gemeenschap van de engelen (societas angelorum) benoemd. Bovendien zal daar 
 
 

154.  Cf. s. 260C,5 (=Mai 94,5) In illa reuera, quam iste octauus primusque significat, et prima est ae-
ternitas, quam in origine primorum parentum peccando deserentes, in istam mortalitatem deueni-
mus; et ultimam quasi octauam, quam post resurrectionem nouissima inimica morte destructa 
repetimus, ut corruptibile hoc induat incorruptionem, et mortale hoc induat immortalitatem. De 
verwijzingen betreffen 1 Kor. 15,26 en 52-54.

155.  Cf. en. Ps. 49,7 en 13; in en. Ps. 49,13 refereert Augustinus aan Matth. 25,34-35 inzake de toe-
komstige bestemming van de korenkorrels tussen het kaf op de dorsvloer.

156.  Cf. en. Ps. 126,3 Hierin o.a. Grana illa quae modo gemunt inter paleas, quae massam unam 
factura sunt, quando area in fine fuerit uentilata; omnis ergo numerus fidelium sanctorum, ex 
hominibus commutandorum ut fiant aequales angelis dei, adiuncti etiam ipsi angelis, qui modo 
non peregrinantur, sed exspectant nos quando a peregrinatione redeamus.

157.  Zie ook boven wat betreft het eeuwige leven als terugkeer naar de zondeloosheid en onsterfelijk-
heid die de mens heeft verloren door de zondeval. Zie ook de bespreking van agon. en cat. rud. 
inclusief Augustinus’ opmerkingen hierover in retr. 2,3 (niet-homiletische werken).

158.  Cf. en. Ps. 30,2,2,2 … quo usque post uentilationem mittatur in horreum, et ibi sit in societate 
sanctorum… Eerder in deze enarratio heeft Augustinus al gesproken over de tegenwoordige 
tempus tribulationis en de toekomstige tempus retributionis.
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geen slecht mens meer binnenkomen en geen goede christen verdwijnen. Het tijdperk 
van de permixtio zal dus definitief voorbij zijn.159

Opmerkelijk is dat Augustinus in s. 111 weer spreekt over het regeren met Christus 
als toekomstperspectief voor het gezuiverde koren van de heiligen (sancti). Anders 
dan in s. 259 betrekt hij deze woorden niet meer op een duizendjarig rijk, maar op 
de korenschuur van het eeuwige leven.160 Evenals in en. Ps. 126 wordt in Io. eu. tr. 
19 gecommuniceerd dat het gezuiverde koren na de uentilatio gelijk zal zijn aan de 
engelen, en eeuwig samen met hen zal leven. Hoe waardevol het gezelschap van de 
engelen ook zal zijn, de prediker geeft het volle pond aan het gezelschap van Chris-
tus zelf. Wanneer het oordeel is voltrokken, zal Christus als het Hoofd zijn lichaam 
met zich meenemen. Dan zal Hij zijn belofte vervullen, namelijk dat Hij zich zal 
vertonen zoals Hij is aan allen die Hem liefhebben. Bedoeld is dat Hij dan gezien 
zal worden, niet meer in zijn slavengedaante ( forma serui), maar in zijn goddelijke 
gedaante ( forma Dei) waarin Hij gelijkwaardig is aan zijn Vader (aequalis Patri).161

In en. Ps. 147 gaat Augustinus opnieuw in op de vraag waarmee de heiligen zich 
zullen bezighouden in de toekomstige ‘korenschuur’. In dit verband spreekt hij niet 
over een niets doen, maar over een onbekommerd bezig zijn (negotium otiosum): 

Onze bezigheid zal vrij zijn van spanning en stress, het zal zijn een onbekommerd bezig 
zijn dat geheel gevuld is met genieten, ongehinderd door moeite of verdriet. Daar wordt 
men niet meer verzwakt door vermoeidheid of door enige zorg van zijn stuk gebracht. Wat 
zal onze bezigheid zijn? God prijzen, Hem liefhebben en prijzen, Hem prijzen in liefde en 
liefhebben in lofprijzing.162

159.  Cf. s. 111,3-4. In 111,3 o.a. Audite, carissimi, audite scriptum: post haec uidi ex omni lingua et 
gente et tribu uenientes cum stolis albis et palmis, multitudinem quam nemo dinumerare poterat 
[Apc 7,9]. haec est massa sanctorum. quanta clariore uoce dictura est area uentilata a turba nau-
fragata malorum falsorumque christianorum, segregata a paleis ad ignem aeternum separatis … 
massa purgata stans ad dexteram, nullum sibi timens misceri malorum, nullum timens perdere 
bonorum, regnatura cum Christo, quanta fiducia dictura est: ego cognoui quia magnus est domi-
nus [Ps 134,5].

160.  Cf. s. 111,3 … massa purgata stans ad dexteram, nullum sibi timens misceri malorum, nullum 
timens perdere bonorum, regnatura cum Christo …

161.  Cf. Io. eu. tr. 19,18; zie ook Io. eu tr. 19,10. Wat betreft de belofte dat Christus zich in zijn 
goddelijke heerlijkheid zal vertonen aan allen die Hem liefhebben refereert Augustinus aan Joh. 
14,21. Wat betreft het gelijkwaardig zijn van Christus aan zijn Vader (aequalis Patri) verwijst 
hij naar Joh. 14,9.

162.  Cf. en. Ps. 147,3 Hierin o.a. Non fluctuabit negotium nostrum, otiosum negotium plenum solius 
dulcedinis, nulla interpellatum molestia, nulla fatigatione sauciatum, nulla nube perturbatum. ne-
gotium nostrum quod erit? laudare deum, amare et laudare; laudare in amore, amare in laudibus. 
In en. Ps. 147,6 schrijft Augustinus over de vreugdevolle verwachting van het hemelse Jeruza-
lem: uident gaudium massae, post trituras, post uentilationes iam missae in horreum, nihil ti-
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Elders in dezelfde enarratio stelt de prediker de vraag of men in het hemelse Je-
ruzalem nog bezig zal zijn met de werken van barmhartigheid waaraan het koren 
zich wijdt tijdens het aardse leven. In antwoord hierop stelt hij dat er in de hemelse 
‘korenschuur’ geen hongerigen meer zijn om te voeden, geen dorstigen om te dren-
ken, geen reizigers om te herbergen, geen zieken om te bezoeken, geen conflicten 
waarin verzoening nodig is, geen stervenden die hulp nodig hebben. Wat zal men 
daar doen? Gezamenlijk God prijzen, aldus Augustinus.163 In dit verband citeert hij 
Ps. 83/84,5: ‘Gezegend zijn zij die wonen in uw huis, zij zullen U prijzen in eindeloze 
eeuwigheid.’164 Daarbij spreekt hij over de vreugde van het zien van God. Kenmer-
kend voor de hemelse stad zal zijn dat alle bewoners gereinigd zijn van alle zonde, 
en dat niemand meer belaagd wordt door de vijand, namelijk de duivel die niet wil 
dat iemand daar zal komen.165

In zijn preken probeert Augustinus dus een en ander te verwoorden van de toe-
komstige heerlijkheid van het eeuwige leven. Daarbij maakt hij vooral gebruik van 
woorden die rechtstreeks afkomstig zijn uit de Heilige Schrift. Hiermee bedoelt 
hij niet dat al deze Schriftwoorden altijd letterlijk moeten worden geïnterpreteerd. 
Herhaaldelijk communiceert hij immers dat menselijk begrippentaal tekort schiet 
voor een omschrijving van het eeuwige leven. Veelzeggend is dat hij in s. 283 (=Dol-
beau 15) de eeuwige beloning (aeternum praemium) ofwel de beloofde heerlijkheid 
(gloria) weer aanduidt met de woorden van 1 Kor. 2,9: ‘Geen oog heeft gezien, en 
geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen wat God heeft bereid 
voor hen die Hem liefhebben.’166

mentis, nihil laboris et molestiae patientis; et adhuc hic positi, et in ipsa contritione conuersantes 
praemittunt gaudium spei, et anhelant in illam, quasi coniungentes corda sua angelis dei, et futuro 
illi populo secum in gaudio permansuro. In en. Ps. 147,9 en en. Ps. 147,20 wordt de korenschuur 
(horreum) opnieuw vereenzelvigd met het toekomstige hemelse Jeruzalem. Zie over negotium 
otiosum als kenmerk van het eeuwige leven o.a. H.-J. Sieben, ‘Otium-negotium’ in: AL 4 (2012-
2019), p. 406-409; B. Bruning, ‘Otium and Negotium in the one Church’ in: B. Bruning, Unity 
and its Limits in the Thought of Augustine, Leuven 2017, p. 130-163, met name p. 147-150 en p. 
162-163 (een eerdere versie van dit hoofdstuk is verschenen in: Aug(L) 51 (2001), p. 105-149).

163.  Cf. en. Ps. 147,6. Hierin o.a. Quid enim factura es, o Ierusalem? transiet certe et labor et gemitus. 
quid factura es? aratura, seminatura, nouellatura, nauigatura es, negotiatura es? quid factura es? 
an in illis operibus, quamuis bonis et de misericordia uenientibus, exerceri te adhuc oportet? … 
quid ergo factura es? collauda, Ierusalem, dominum [Ps 147,12]: ecce hoc est negotium tuum.

164.  Cf. en. Ps. 147,3 Beati qui habitant in domo tua; in saecula saeculorum laudabunt te [Ps 83,5].
165.  Cf. en. Ps. 147,3 Hierin o.a. Nos autem, fratres, si nos in eius membris meminimus, si concu-

piscimus, si perseueramus, uidebimus et gaudebimus. erit illa ciuitas purgatis omnibus ciuibus 
suis, nullo admixto seditioso aut turbulento; inimicus ille qui modo inuidet, ne ad illam patriam 
ueniamus, illic cuiquam insidiari non potest; quia nec esse ibi permittitur.

166.  Cf. s. 283,4-6 (=Dolbeau 15,4-6); in s. 283,5 (=Dolbeau 15,5) o.a. … oculus non uidit nec auris 
audiuit nec in cor hominis ascendit, quae praeparauit deus diligentibus se [1 Cor 2,9]. Genoemde 
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7.4.2.4.3 De bestemming van het kaf
De toekomstige bestemming van het kaf wordt in de vroege s. 259 als bekend ver-
ondersteld, maar niet expliciet benoemd.167 In en. Ps. 8 spreekt Augustinus over 
onuitblusbaar vuur (ignis inextinguibilis) en over de straffen van de hel (poenae ge-
hennarum), zonder deze te concretiseren.168 Naar aanleiding van de Latijnse Schrift-
tekst van Ps. 9/10,18 wordt de hel in en. Ps. 9 aangeduid als onderwereld (infernus) in 
plaats van hel (gehenna).169 In en. Ps. 100 herhaalt de kerkvader dat het kaf (aceruus 
paleae) verbrand zal worden met onuitblusbaar vuur.170 Dat doet hij in s. 252 evenals 
in en. Ps. 8 onder verwijzing naar Matth. 3,12/Luk. 3,17.171 Ook in de verdere preken 
wordt de eeuwige bestemming van het vuur vaak genoemd zonder nadere concre-
tisering. In s. 63A (=Mai 25) wordt het koren getroost met het vooruitzicht van de 
korenschuur, maar het kaf gewaarschuwd voor het komende vuur. De waarschuwing 
voor het vuur (ignis) is uitdrukkelijk gericht aan de hoorders binnen de muren van 
de kerk. Volgens de prediker mag niemand zichzelf als vanzelfsprekend rijk rekenen 
met de toekomstige korenschuur, maar moet iedereen zich onderzoeken in het licht 
van de toekomstige scheiding.172 Ook in bijvoorbeeld s. 223 wordt het onuitblusbare 
vuur (ignis inexstinguibilis) of de vuurvlam (flamma) benoemd als de bestemming 
voor het kaf.173 Deze waarschuwingen functioneren in de preken in een paraenetisch 
verband.174 Soms blijft het vuur an sich onbenoemd als bestemming voor het kaf. 
In bijvoorbeeld s. 228 spreekt de prediker niet over vuur, maar over verloren gaan 
(perire) in contrast met het ingaan in het koninkrijk van de onsterfelijkheid. On-

tekst (1 Kor. 2,9) wordt ook geciteerd met betrekking tot het eeuwige leven (overigens niet altijd 
in relatie tot de area) in bijvoorbeeld en. Ps. 9,14; en. Ps. 86,1; ep. Io. tr. 7,1; s. 4,1; s. 20B,9-10 
(=Dolbeau 28,9-10); s. 77A,2 (=Guelf. 33,2); s. 127,1-11; s. 206,2; s, 259,2; s. 362,29; s. 298,3; 
s. 301A,5-6 (=Denis 17,5-6); s. 302,7; s. 305A,9 (=Denis 13,9); s. 328; s. 331,3-4; s. 360B,1-15 
(=Dolbeau 25,1-15).

167.  Cf. s. 259,2 Quo autem palea destinata sit, nouimus.
168.  Cf. en. Ps. 8,1; hierin o.a. Frumenta, inquit, recondet in horreis, paleas autem comburet igni 

inextinguibili.
169.  Cf. en. Ps. 9,17.
170.  Cf. en. Ps. 100,12.
171.  Cf. s. 252,5 Quando it omnis palea? quando uenerit dominus ferens uentilabrum in manu sua … 

paleam autem comburet igni inexstinguibili.
172.  Cf. s. 63A,1 (=Mai 25,1).
173.  Cf. s. 223,2 Hierin o.a. Implebitur illud horreum, atque claudetur. quidquid extra remanserit, 

flamma uastabit. Het ignis inexstinguibilis wordt genoemd wanneer Matth. 3,12/Luk. 3,17 wordt 
geciteerd. Zie wat betreft het vuur als de eeuwige bestemming van het kaf ook bijvoorbeeld en. 
Ps. 47,8-11 (ignis, aceruus paleae comburendus); Io. eu. tr. 4,2 (ignis); Io. eu. tr. 12,12 (flamma); 
en. Ps. 92,5 (ignis inexstinguibilis, cf. Matth. 3,12/Luk. 3,17); s. 229F,3 (=Guelf. 10,3) (flamma); 
s. 101,3 (ignis); Io. eu. tr. 95,4 (ignis aeternus).

174.  Zie hierover ook hoofdstuk 6.
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dertussen functioneert hier feitelijk dezelfde waarschuwing.175 Zo ook in s. 376A, 
waar de troostvolle verwachting van de korenschuur wordt gecontrasteerd met de 
waarschuwing voor de hel (gehenna) als concretisering van het vuur.176 In s. 111 
waarschuwt Augustinus weer voor het perire van het kaf. Bedoeld zijn de damnan-
di die op weg zijn naar het eeuwige vuur (ignis inextinguibilis/aeternus) ofwel het 
verderf (interitus). Daarbij wordt het ‘dat’ van het eeuwige vuur genoemd, zonder 
verdere uitweidingen over het ‘hoe’.177 

In s. 260C (=Mai 94) signaleert de prediker veel kaf, en waarschuwt hij voor de 
veroordeling en de straf die de goddelozen te wachten staat. Toch gaat hij niet verder 
in op de toekomstige bestemming van het kaf. Dat valt in deze preek vooral op gezien 
het feit dat hij wel veel aandacht geeft aan het toekomstige eeuwige leven.178 Mogelijk 
kiest hij hier deze positieve insteek omdat hij zich in deze preek in het bijzonder 
richt tot de nieuwe dopelingen.179 In bijvoorbeeld exc. urb. wordt wel gesproken over 
de zeer rechtvaardige straffen (poenae iustissimae) die de goddelozen (impii/palea) 
na hun veroordeling zullen ondergaan. Toch blijft onbesproken wat deze straffen 
concreet inhouden.180 Hetzelfde kan worden gezegd over bijvoorbeeld Io. eu. tr. 19 

175.  Cf. s. 228,2 Iam ipsos alloquor, ut grana sint in area, ut paleam quae uento circumfertur, non 
sequantur, cum qua pereant; sed maneant pondere caritatis, ut perueniant ad regnum immortali-
tatis. Zie ook bijvoorbeeld s. 80,8 waar de bestemming van het kaf wordt verondersteld wanneer 
Augustinus zegt dat het vele kaf niet in de schuur zal komen: grana sunt, in area sunt: paleas 
secum in area habere possunt, in horreo non habebunt. In util. ieiun 10 wordt het vuur (ignis) als 
bestemming voor het kaf ook aangeduid als abyssus perditionis. Ook in s. 379,7 staat perire in 
contrast met het ingaan in de horreum na de uentilatio. 

176.  Cf. s. 376A,3 Horreum in uita aeterna sumere cupimus. ibi nulla palea erit, sicut in gehenna 
nullum granum erit. Zie ook bijvoorbeeld en. Ps. 93,20 waar het kaf van de mali in de kerk wordt 
gewaarschuwd voor het vuur (ignis) ofwel de hel (gehennae). Zie ook s. 392,3 (gehennae) en s. 
137,7 (gehenna).

177.  Cf. s. 111,3; hierin o.a. … segregata (sc. massa sanctorum) a paleis ad ignem aeternum separatis 
… Zie verder bijvoorbeeld Io. eu. tr. 28,11 waar Augustinus over de wederkomst van Christus 
zegt: ignis ante eum praeibit [Ps 49,3]; iste ignis inflammabit inimicos eius [Ps 96,3]. Hierbij ci-
teert hij ook Matth. 25,41 inzake het eeuwige vuur (ignis aeternus) als toekomstige bestemming 
voor het kaf. Zie ook s. 260D,2 (=Guelf. 18,2) waar het vuur (ignis) wordt genoemd in contrast 
met de schuur (horreum) en over het kaf dat vergaat (perire). In s. 299A,9 (=Dolbeau 4,9) palea 
in ignem ibit, triticum in horreum.

178.  Cf. s. 260C,3 (=Mai 94,3) Sicut autem sanctis septenario tempore transito octaua est et aeterna 
felicitas, ita impiis eadem septenaria uolubilitate transacta octauum est poenale iudicium. In bij-
voorbeeld s. 260C,7 waarschuwt Augustinus voor de brede weg die leidt naar het verderf (uia 
lata quae ducit ad interitum, Matth. 7,13). Zie boven wat betreft de gegevens in deze preek over 
het eeuwige leven.

179.  Cf. s. 260C,1 (=Mai 94,1).
180.  Cf. exc. urb. 9. Ook in bijvoorbeeld s. 161,4-5 is sprake van verschillende soorten straffen in 

de hel, naar aanleiding van de Schriftwoorden dat het op de oordeelsdag verdragelijker zal zijn 
voor Sodom dan voor andere steden (Matth. 11,24; Mar. 6,11; overigens niet in relatie tot de 

Koren en kaf boek.indb   502 13-01-20   09:13



503

7 – de AreA Als metAfoor Voor het lAAtste oordeel

waar het gaat over gekweld worden samen met de duivel en zijn demonen en over het 
eeuwige vuur (ambustio aeterna), zonder verdere invulling van de eeuwige straf.181

Wanneer Augustinus in en. Ps. 49 ingaat op de toekomstige bestemming van het 
kaf, dan benoemt hij als ergste niet de straffen (supplicia/poena) of het vuur (ignis) 
als zodanig, maar het definitief afgescheiden zijn van de bekoorlijkheid van Gods 
aangezicht. Daarbij realiseert hij zich dat mensen die God verachten dat niet als 
straf zullen beschouwen. Omdat zij God niet kennen, weten zij niet wat zij in Hem 
missen. Toch kunnen zij wel worden gewaarschuwd voor de straf:

Als zij niet verlangen naar Gods aangezicht, laten zij dan vrezen voor het vuur. Laten de 
straffen hen verschrikken als zij geen bekoring vinden in de beloningen. Als u niets geeft 
om Gods beloften, beef dan voor zijn waarschuwingen.182

De hel betekent voor de prediker dus primair dat mensen die God niet willen, zonder 
God zullen zijn. Verder spreekt hij over straffen waarmee de zondaars in de hel ge-
straft zullen worden. Al worden deze straffen niet geconcretiseerd, Augustinus gaat 
in deze psalmpreek wel nader in op de betekenis van het vuur. Eerst benoemt hij de 
dreiging van gewoon vuur. Hij schetst een situatie waarin iemand dreigt je hand in 
het vuur te houden. De angst voor het vuur dwingt je om te doen wat de ander van 
je wil. In vergelijking met het eeuwige vuur gaat het dan nog slechts over een korte 
tijd in gewoon vuur. Hoeveel te meer zou men de dreiging van de toekomstige pijn 
van het eeuwige vuur (aeternus ignis) ter harte moeten nemen, aldus de prediker.183 
Evenals in de niet-homiletische literatuur krijgt de helse pijn in de preken dus een 
lichamelijk karakter, wat verklaarbaar is vanuit de verwachting van de tweeërlei 
opstanding (Joh. 5,27-29). Tegelijk geeft de prediker aan dat de straf van het helse 

area). Ook hier worden de helse straffen niet geconcretiseerd. Wel wordt opgemerkt dat zelfs de 
mildere straffen in de hel erger zijn dan iets wat men in deze wereld vreest. In s. 306,5 wordt als 
verschrikking van de hel genoemd dat men wil maar niet kan sterven (niet in relatie tot de area).

181.  Cf. Io. eu. tr. 19,18 Augustinus spreekt hier wat betreft het kaf over veroordeling en straf (iu-
dicium pro poena). Verder o.a. qui male egerunt, torqueri cum diabolo et angelis eius. Daarbij 
wordt Matth. 25,46 geciteerd. Zie ook Io. eu. tr. 27,11 waar sprake is van toekomstige eeuwige 
kwellingen of martelingen (aeterna tormenta) voor het kaf van hen die gedurende de permixtio 
met hun woorden (lingua) en/of leven (uita) Christus lasteren.

182.  Cf. en. Ps. 49,7 Hierin o.a. Qui dulcedinem sapientiae et ueritatis utcumque sentire coeperunt, 
nouerunt quod dico, quanta poena sit tantummodo a facie dei separari; qui autem illam dulce-
dinem non gustauerunt, si nondum desiderant dei faciem, timeant uel ignem; supplicia terreant 
quem praemia non inuitant. uile tibi est quod deus pollicetur, contremisce quod minatur.

183.  Cf. en. Ps. 49,7 Hierin o.a. Ueniet ignis. ignis in conspectu eius ardebit [Ps 49,3]. non erit iste 
ignis sicut focus tuus; quo tamen si manum mittere cogaris, facies quidquid uoluerit qui hoc mi-
natur … facies ne ardeat manus tua, ne ardeat ad tempus membrum tuum, non semper in dolore 
futurum … minatur deus aeternum malum … 
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lijden van een andere orde is dan alles waarvan men zich op aarde een voorstelling 
kan maken. Dat betekent niet dat de eeuwige straf daardoor minder afschrikwekkend 
zou zijn. Gezien vanuit het perspectief van de prediker is het missen van God immers 
erger dan het branden in het vuur.184 Wel kan hieruit worden afgeleid dat het eeuwige 
vuur bij Augustinus minder letterlijk is bedoeld dan men op het eerste gezicht zou 
denken. Wanneer Eger en Daley schrijven dat Augustinus het helse vuur letterlijk 
opvat, behoeft hun voorstelling van zaken dus bijstelling.185

7.5 Conclusies hoofdstuk 7

De eschatologische lading van de metafoor van de dorsvloer ligt in het aspect van het 
wannen (uentilatio) als aanduiding van het laatste oordeel. Op grond van de Heilige 
Schrift en de kerkelijke traditie (het symbolum) wordt Christus in de werken van 
Augustinus aangewezen als de toekomstige rechter. In de beeldtaal van Matth. 3,12/
Luk. 3,17 betekent dit dat Hij met de wan zal verschijnen op de dorsvloer om koren 
en kaf te scheiden, dat Hij het koren zal bijeenbrengen in de korenschuur (horreum), 
en dat Hij het kaf zal verbranden met vuur (ignis).

In de contexten van de manichese en de donatistische polemiek functioneert de 
eschatologische lading van de dorsvloer vooral om de permixtio van de kerk te 
plaatsen in het licht van het laatste oordeel, dus om de tijdelijkheid van de permixtio 
te benadrukken. Verder spelen de eschatologische noties slechts een marginale rol. 
Doorgaans wordt het ‘dat’ benoemd zonder dat het ‘hoe’ nader wordt ingevuld. Dat 
is verklaarbaar vanuit de inhoud van het debat. Wanneer de dorsvloer functioneert 
in confrontatie met de manicheeërs en de donatisten, heeft het verschil van inzicht 

184.  Cf. en. Ps. 49,7.
185.  Volgens Eger vat Augustinus het helse vuur letterlijk op, in onderscheid van Origenes. Hij 

schrijft: ‘Augustin war es der die wörtlich-sinnliche Auffassung im Abendland durchsetzte. 
Seither gehört sie zu den Glaubenswahrheiten katholischer Lehre’, zie Eger, Die Eschatologie 
Augustins, p. 67. Daley schrijft dat Augustinus doorgaans alleen Bijbelse beelden gebruikt voor 
de eeuwige straf. Hij is evenals Eger van mening dat de kerkvader deze letterlijk interpreteert: 
‘In most of his works, however, Augustine is content simply to use scriptural images for eternal 
punishment, and to interpret them literally’, zie Daley, The Hope of the Early Church, p. 148. 
Daarbij hebben zij in zoverre gelijk dat Augustinus de Bijbelse teksten over het eeuwige vuur 
vaak letterlijk citeert en dat hij nadrukkelijk het lichamelijke aspect van het helse lijden benoemt. 
Daley refereert bijvoorbeeld aan ciu. 21,10 waar de kerkvader schrijft over lichamelijk vuur 
(corporeus ignis) dat de lichamen van de veroordeelden zal kwellen (cruciabit corpora damna-
torum). Maar meteen aansluitend schrijft Augustinus dat het helse vuur ook een kwelling zal zijn 
voor de demonen (daemones) die als geesten geen lichamen hebben (spiritus sine corporibus). 
Het helse lijden heeft bij Augustinus dus wel een lichamelijk aspect, maar het eeuwige vuur is 
bij hem van een andere orde dan ‘gewoon’ vuur, en dus minder letterlijk bedoeld dan men op het 
eerste gezicht zou denken.
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geen betrekking op de eschatologie maar op de huidige permixtio van de kerk. Bo-
vendien erkent Augustinus dat er met de donatisten overeenstemming is in de leer 
(doctrina), dus ook in de eschatologie. Met de manicheeërs is er wel verschil van 
inzicht over bijvoorbeeld de opstanding van het lichaam, maar dit verschil betreft niet 
de eschatologische scheiding van koren en kaf an sich. Al verschilt Augustinus niet 
met de donatisten inzake het laatste oordeel en de bijbehorende vergelding, inzake 
de criteria gaan de wegen wel uiteen. Gezien vanuit het donatistische perspectief 
zou kerkelijke gemeenschap met de katholieke kerk een bedreiging betekenen voor 
het toekomstige heil. Daartegenover communiceert Augustinus dat het verdragen 
van het kaf binnen de katholieke kerk een conditio sine qua non is voor het heil. In 
dit verband accentueert hij dat alleen Christus is gemachtigd om als uentilator op 
te treden. Op deze wijze wil hij de donatistische afscheiding kwalificeren als een 
onwettige en voortijdige zuivering van de kerk.

Evenals in de manichese en de donatistische context worden de eschatologische 
noties in de context van de eigen kerk vaak genoemd zonder nadere uitwerking. 
Blijkbaar vindt de kerkvader deze eeuwigheidsdimensies relevant genoeg om deze 
consequent te benoemen, ook wanneer hij er niet uitvoeriger op ingaat. Toch geeft hij 
in de context van de eigen kerk significant meer aandacht aan de eschatologie dan in 
de manichese en de donatistische polemiek. Deze extra aandacht voor eschatologische 
thema’s betreft vooral de preken, verder een deel van de niet-homiletische werken, in 
het bijzonder cat. rud. (400-405 AD) en ciu. (412-426 AD), twee belangrijke werken 
die (deels) als catechese getypeerd kunnen worden. Hieruit kan worden afgeleid dat 
het laatste oordeel en de bijbehorende eeuwige bestemmingen voor de kerkvader 
behoren tot de kernzaken van het christelijke geloof, en daarmee tot de basics van 
de kerkelijke verkondiging en het geloofsonderricht.

Wanneer de kerkvader nader ingaat op de eschatologische uentilatio beperkt hij 
zich doorgaans tot het citeren van Bijbelteksten zoals Matth. 3,12/Luk. 3,17; Matth. 
25,31-47; Joh. 5,24-29; 1 Kor. 4,5 en 1 Thess. 4,15-17 en/of een kort commentaar 
hierop. Daarbij gaat het vooral om de wederkomst van Christus, de lichamelijke 
opstanding van de doden en de uitvoering van het laatste oordeel door Christus als 
de eschatologische rechter. Wel bieden de preken extra informatie, bijvoorbeeld over 
de ‘mederechters’ die met Christus zullen oordelen, een uitvoerigere reflectie op 
de bekwaamheid van Christus als rechter, en gedachten over de verschijningsvorm 
van Christus als rechter (eerst in de forma serui, en pas na de afscheiding van de 
goddelozen in de forma Dei).

De bekwaamheid van Christus als rechter betekent bij Augustinus dat Hij vaststelt 
hoe de zaken er voorstaan, in casu wie werkelijk behoren bij het koren of het kaf. In 
zekere zin valt deze beslissing al in de tegenwoordige tijd voorafgaand aan de oor-
deelsdag. De toekomstige scheiding tekent zich immers al af in het onderscheid tussen 
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koren en kaf (zie hoofdstuk 5). Dat hiermee geen onveranderlijke stand van zaken 
wordt bedoeld, is aangetoond in hoofdstuk 6: de dorsvloer van de kerk is immers de 
plaats waar kaf verandert in koren. In dit verband hebben de verwijzingen naar het 
laatste oordeel een waarschuwende betekenis. De toekomstige scheiding van koren 
en kaf doorkruist iedere vorm van heilsautomatisme in de kerk. Dit waarschuwende 
element maakt duidelijk dat Augustinus zich bewust is van zijn ambtelijke verant-
woordelijkheid voor het geestelijke welzijn van zijn gemeenteleden. Belangrijk in dit 
verband is dat de oordeelsaankondigingen functioneren in het kader van de bediening 
van het heil. Als prediker wil hij zijn hoorders hoop geven, juist wanneer hij spreekt 
over het laatste oordeel. Dat wordt op een sprekende wijze duidelijk wanneer de 
wederkomst van Christus wordt gerelateerd aan zijn eerste komst. Voordat Christus 
komt om te oordelen, is Hij al gekomen om geoordeeld te worden. Op deze wijze 
verkondigt de prediker de komende rechter als de redder. Daarbij is de intentie van 
de Evangelieverkondiging dat Christus bij zijn wederkomst niet hoeft te veroordelen, 
ofwel dat kaf zal veranderen in koren.

De aankondiging van het laatste oordeel functioneert niet alleen als waarschuwing, 
maar ook als troost voor de gemeente. De uentilatio van de dorsvloer betekent immers 
dat Christus een einde zal maken aan de permixtio, en dat Hij de kerk zal zuiveren 
van het kaf van de zondaars. Dit eschatologische perspectief maakt inzichtelijk dat 
het Augustinus, evenals de manicheeërs en de donatisten, uiteindelijk gaat om een 
zuivere kerk zonder kaf. Dit impliceert dat hij de tijdelijke permixtio van de kerk 
als zodanig negatief waardeert, evenals zijn ecclesiologische antagonisten. Maar in 
tegenstelling tot hen beschouwt hij de tijdelijke permixtio van de kerk als onvermij-
delijk, en ziet hij de bijbehorende tolerantia ten opzichte van het kaf als noodzakelijk. 
Wat hij op zijn opponenten tegen heeft, is dus niet hun verlangen naar een zuivere 
kerk, maar hun ecclesiologische heiligheidspretenties, met name hun afscheiding van 
de katholieke kerk. Door middel van de dorsvloer veroordeelt hij hun inspanningen 
om de kerk te zuiveren als een voortijdig, illegitiem en mislukt vooruitgrijpen op 
datgene wat God als een toekomstige realiteit heeft beloofd.

Wat betreft de bestemming van het koren wordt in s. 259 nog een tussenfase 
tussen de uentilatio van het laatste oordeel en de horreum van het eeuwige le-
ven verondersteld, conform een chiliastisch denkpatroon. Deze tussenfase wordt in 
de metaforische taal van de dorsvloer voorgesteld als de periode waarin koren en 
kaf als twee gescheiden hopen op de dorsvloer liggen. Daarbij wordt wel gespro-
ken over de vreugde die de aanblik van de gezuiverde korenhoop verschaft. Toch 
wordt de chiliastische tussenfase niet of nauwelijks functioneel gemaakt, omdat 
er voor het kaf geen mogelijkheid meer is voor verandering ten goede. Het laatste 
oordeel, inclusief de bijbehorende scheiding, heeft in deze voorstelling van zaken 
immers al plaatsgevonden voordat de tussenfase begint. De chiliastische inkleuring 
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van de metafoor ontbreekt in alle overige passages waarin de area verschijnt. De 
wijze waarop de dorsvloer functioneert, maakt dus inzichtelijk dat de kerkvader 
zijn chiliastische denkschema al in de eerste jaren van zijn ambtelijke bezigheid 
verlaat. Tegelijk kan hieruit worden afgeleid dat het loslaten van zijn chiliastische 
voorstellingen geen radicale breuk met zijn eerdere eschatologische voorstellingen 
betekent. Ook in zijn latere preken kan hij immers spreken over twee hopen op 
de dorsvloer als resultaat van de uentilatio. In de betreffende preken gaat (even-
als in s. 259) de verschijning van twee hopen vooraf aan de eeuwige bestemmin-
gen van koren en kaf, met dit verschil dat hiervoor geen millennium meer wordt  
gereserveerd.

De gelukzaligheid van de korenschuur (horreum) wordt in de homiletische werken 
op soortgelijke wijze verwoord als in de niet-homiletische, maar dan uitvoeriger. 
Vooral in de preken maakt de prediker duidelijk dat de beloofde toekomst niet 
totaliter aliter is, maar een terugkeer naar de onsterfelijkheid en gelukzaligheid 
van de mens in het paradijs, voorafgaand aan de zondeval. In dit verband spreekt 
Augustinus ook over het gelijk worden aan de engelen. Hiermee wordt niet bedoeld 
dat het onderscheid tussen mensen en engelen uitgewist zou worden, maar dat het 
koren van de ware gelovigen zal delen in de zondeloosheid, de onsterfelijkheid en 
de gelukzaligheid van Gods engelen. In zijn beschrijvingen van het eeuwige leven 
komen diverse elementen terug. Er is sprake van gradaties in de toekomstige be-
loning, al blijft onbesproken welke. Verder wordt duidelijk dat de permixtio met 
het kaf van zondaren plaatsmaakt voor de gemeenschap van de ontelbare heiligen 
samen met de engelen. Als vanzelfsprekend staat de hemelse korenschuur symbool 
voor de eeuwige vreugde. Negatief geformuleerd zal er volgens Augustinus geen 
zonde, geen gebrek, geen verdriet en geen dood meer zijn, bovendien niets wat in 
verwarring brengt. Positief geformuleerd spreekt de kerkvader over het verblijven 
in de onmiddellijke aanwezigheid van God en/of Christus en het intens genieten 
(perfrui) van God in een rechtstreekse aanschouwing van God. De bron van de 
vreugde zal dus niet liggen in de gaven maar in de Gever, namelijk God zelf. De 
toekomstige bestemming van het koren wordt ook aangeduid als de plaats van de 
eeuwige rust. Deze beloofde rust staat in contrast met de aardse moeiten en zorgen 
en de beproevingen van de tegenwoordige tijd. Met dit toekomstige rusten wordt 
geen werkeloosheid of luiheid bedoeld. Augustinus heeft het bijvoorbeeld over een 
onafgebroken wakend rusten en een rustend werken, en een bezig zijn zonder moe 
te worden. Wanneer hij daarbij spreekt over een lichaam dat niet moe wordt, maakt 
hij inzichtelijk dat het toekomstige leven niet puur geestelijk is. Bewust geeft hij een 
plaats aan de lichamelijkheid, vanwege het geloof in de opstanding van het lichaam. 
Uit passages waarin de kerkvader dieper ingaat op de bezigheden van het eeuwige 
leven, blijkt dat hij niet zozeer denkt aan alledaagse werkzaamheden van het aardse 
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leven. Evenmin bedoelt hij goede werken, zoals de werken van barmhartigheid, omdat 
deze volgens hem niet meer nodig zullen zijn. Maar wanneer hij wil beschrijven wat 
hij wel bedoelt, komt hij niet veel verder dan de lofprijzing van God. Soms spreekt 
hij over het regeren met Christus, waaruit afgeleid kan worden dat de lofprijzing 
van God bepaalde taken en verantwoordelijkheden niet uitsluit. Maar hoe hij dat 
concreet voor zich ziet, blijft onbenoemd. Verwonderlijk is dat niet. Het toekomstige 
eeuwige leven bevindt zich immers buiten het zicht en de ervaring van mensen op 
aarde. In dit verband functioneert 1 Kor. 2,9 bij Augustinus als een hermeneutische 
sleuteltekst. Wanneer hij de verschillende Schriftgegevens zoveel mogelijk letterlijk 
laat staan, gebruikt hij deze tekst om te betogen dat de beloofde toekomst van een heel 
andere orde is dan alle aardse realiteiten. Omdat het eeuwige leven alle menselijke 
voorstellingsvermogens overstijgt, is het min of meer onkenbaar totdat het geloof 
zal overgaan in aanschouwen. Dit impliceert dat de betreffende Schriftgegevens niet 
al te letterlijk geïnterpreteerd mogen worden.

Over de eeuwige bestemming van het kaf is Augustinus minder uitvoerig dan 
over de eeuwige bestemming van het koren. Het vuur (ignis) staat bij hem symbool 
voor de rampzaligheid ofwel de hel (gehenna/infernum). Bewust accentueert hij de 
eindeloosheid hiervan door te spreken over het eeuwige of onuitblusbare vuur. In 
dit verband spreekt Augustinus over eeuwige straffen, kwellingen en eeuwig lijden. 
Soms refereert hij aan gradaties in de straf. Toch stelt hij zich uiterst terughoudend 
op wanneer het gaat over de vraag wat het helse lijden concreet inhoudt. Wel betoogt 
hij dat de eeuwige straf een uitgesproken lichamelijke dimensie heeft, omdat ook 
de goddelozen op de oordeelsdag lichamelijk zullen opstaan. Op het eerste gezicht 
wekken de woorden van de kerkvader over het eeuwige vuur de indruk dat hij let-
terlijk vuur bedoelt. Hij maakt bijvoorbeeld een vergelijking tussen het verbranden 
van een lichaamsdeel in gewoon vuur en het lijden in het helse vuur. Maar wanneer 
hij dat doet, betoogt hij dat het eeuwige vuur andersoortig is dan aards vuur, en dat 
het helse lijden van een andere orde is dan aards lijden. Dit betekent dat Augustinus 
de Schriftgegevens over het eeuwige vuur minder letterlijk interpreteert dan bijvoor-
beeld Eger, Kelly en Daley in hun eschatologische studies schrijven. Augustinus laat 
de letterlijke Schrifttekst wel staan, maar wanneer hij stelt dat de betreffende zaken 
vooralsnog onkenbaar zijn, communiceert hij feitelijk dat de betreffende Schriftge-
gevens niet al te letterlijk geïnterpreteerd mogen worden. Hiermee bedoelt hij geen 
relativering van de helse verschrikking, integendeel. Wel maakt hij duidelijk dat het 
ergste van de hel niet de straffen of het vuur zijn, maar het definitief afgescheiden 
zijn van God. Wie in de uentilatio als kaf wordt afgescheiden van de dorsvloer, 
wordt dus niet alleen buitengesloten uit de gemeenschap van de heiligen, maar ook 
van God zelf. Het enige wat dan overblijft is het gezelschap van de duivel en van 
allen die bij hem horen.
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Augustinus legt zich dus niet vast op een al te letterlijke interpretatie van de 
Schriftgegevens over de toekomstige bestemmingen van koren en kaf. Toch veroor-
looft hij zich weinig speculatie wanneer het gaat over de eschatologische betekenis 
van de dorsvloer. Zelfs wanneer hij uitweidt over bepaalde zaken, is het zijn intentie 
om recht te doen aan de concrete Schriftgedeelten. Consequent communiceert hij, 
expliciet en impliciet, dat het hem niet gaat om zijn persoonlijke visie, maar om het 
getuigenis van de Heilige Schrift en de belijdenis van de ecclesia catholica. Ook 
hierin bewijst hij zich als een man van de dorsvloer van Christus.

Koren en kaf boek.indb   509 13-01-20   09:13



510

Hoofdstuk 8 – Slotconclusies

8.1 Werkwijze

De focus van deze dissertatie is gericht op Augustinus als een man van de dorsvloer 
van Christus. Het omvangrijke en veelzijdige oeuvre van deze invloedrijke kerkvader 
is onderzocht voor zover de dorsvloer (area) hierin functioneert als metafoor voor de 
kerk. Daarbij is methodisch onderscheid gemaakt tussen de verschillende contexten 
van de manichese, de donatistische en pelagiaanse polemiek en de context van de 
eigen kerk. Op deze wijze is zichtbaar gemaakt welke betekenis de dorsvloer in de 
verschillende contexten krijgt. Verder zijn de homiletische en de niet-homiletische 
werken consequent onderscheiden. Hierdoor kon enerzijds een betrouwbare chro-
nologische ordening van de teksten worden gerealiseerd, vooral op basis van de 
niet-homiletische werken. Anderzijds kon recht worden gedaan aan het omvangrijke 
homiletische tekstcorpus.

8.2 De area als heilshistorische metafoor

In de secundaire literatuur wordt de area doorgaans gepresenteerd als een van de 
metaforen voor de gemengde gestalte (permixtio) van de kerk. Dat de area bij Au-
gustinus een belangrijke rol speelt in het kader van de permixtio, wordt alleen al 
bevestigd door de omvang van hoofdstuk 4. Maar doorgaans wordt geen aandacht 
besteed aan de wijze waarop hij de permixtio inkadert in een heilshistorisch raam-
werk. In het voorliggende onderzoek is aangetoond dat de dorsvloer bij hem primair 
functioneert om de verschillende heilshistorische fasen van de kerk inzichtelijk te 
maken. Daarbij gaat het over het verschil tussen de periode van het Oude en het 
Nieuwe Testament (hoofdstuk 3), en over het verschil tussen nu en straks (nunc et 
tunc) ofwel de periode voor en vanaf het laatste oordeel (hoofdstuk 4-7). In aanvulling 
hierop kan de beeldtaal van de dorsvloer in de vroegste werken nog functioneren om 
een chiliastische tussenfase in kaart te brengen (hoofdstuk 3).

8.3 Bronnen bij Augustinus

De belangrijkste Schrifttekst waarop Augustinus de metaforische betekenis van 
de dorsvloer baseert, is Matth. 3,12/Luk. 3,17 (de komst van Christus met de wan 
op de dorsvloer). De enige expliciet vermelde patristische bron in dit verband is 

Koren en kaf boek.indb   510 13-01-20   09:13



511

8 – slotconclusIes

Cyprianus, het boegbeeld van de Noord-Afrikaanse kerkelijke traditie. Cyprianus 
interpreteert de komst van Christus met de wan eschatologisch. Door de vroegere 
kerkvaders Tertullianus en Origenes wordt deze Schriftverwijzing betrokken op de 
kerk in de tegenwoordige tijd. Tertullianus spreekt in dit verband over de zuiverende 
werking van de vervolging en Origenes betrekt de beeldspraak op de persoonlijke 
heiliging van de gelovigen. Dit betekent overigens niet dat de eschatologische uitleg 
van Matth. 3,12/Luk. 3,17 zonder meer van latere datum is. Evenals later Cyprianus, 
Ambrosius en Augustinus betrekt Irenaeus deze Schriftwoorden immers al op dag 
van het laatste oordeel. Een tweede relevante Bijbeltekst is Richt. 6,36-40 (de vacht 
en de dorsvloer van Gideon). Dit Schriftgedeelte krijgt bij Augustinus betekenis in 
een specifieke heilshistorische allegorese. In de secundaire literatuur is deze wel 
aangemerkt als origineel, maar in de Vroege Kerk blijkt zij al min of meer bekend 
te zijn, in ieder geval bij Origenes en Ambrosius. Dat wil niet zeggen dat zij bekend 
is bij het Noord-Afrikaanse kerkvolk. Wanneer Augustinus deze allegorese intro-
duceert in een preek (s. 360A, =Dolbeau 24), geven de niet-begrijpende reacties van 
de hoorders hem aanleiding om het een en ander nader toe te lichten.

8.4 Overeenstemming met Cyprianus, verschil met Tertullianus

Wat betreft de Noord-Afrikaanse kerkvaders is een gangbare visie in recent onder-
zoek dat Augustinus in ecclesiologisch opzicht een radicale breuk met de Noord-Afri-
kaanse traditie zou betekenen. Volgens bijvoorbeeld Tilley en Gaumer zou Augus-
tinus met zijn visie op de permixtio van de kerk afscheid hebben genomen van de 
kerkelijke heiligheidsidealen van zijn voorgangers. Daarbij worden Tertullianus en 
Cyprianus voorgesteld als representanten van de Noord-Afrikaanse martelarenkerk, 
en Augustinus als representant van de staatskerk. Deze voorstelling van zaken is 
niet houdbaar in het licht van de dorsvloerteksten. Weliswaar functioneert de area 
(Matth. 3,12/Luk. 3,17) bij Tertullianus nog niet als metafoor voor de gemengde ge-
stalte van de kerk, maar bij Cyprianus na verloop van tijd al wel. In ecclesiologisch 
opzicht wordt de wissel dus al omgezet door Cyprianus. Belangrijk in dit verband 
is een verschil in context tussen enerzijds Cyprianus en Augustinus en anderzijds 
Tertullianus. Cyprianus en Augustinus gebruiken de dorsvloer als representanten van 
de katholieke kerk in de confrontatie met een afgescheiden groepering, respectievelijk 
de novatianen en de donatisten. In tegenstelling tot Cyprianus en Augustinus heeft 
Tertullianus zichzelf afgescheiden vanwege de onheiligheid van de kerk. Dit verschil 
in context maakt begrijpelijk dat Tertullianus niet spreekt over de permixtio van de 
kerk zoals Cyprianus en Augustinus, en dat Augustinus in zijn polemiek met de af-
gescheiden donatisten wel uit de voeten kan met zijn Noord-Afrikaanse voorganger 
Cyprianus, maar niet met Tertullianus.
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8.5 Een chiliastische inkleuring van de area

Als heilshistorische metafoor krijgt de dorsvloer in één tekst een chiliastische in-
kleuring, namelijk in s. 259. In deze preek luidt de komst van Christus met de 
wan het begin in van een eschatologisch millennium, voorafgaand aan de eeuwige 
bestemmingen van koren en kaf. Het betreft een gematigde vorm van chiliasme, 
zelfs gematigder dan de vorm die later in ciu. 20,7 door Augustinus nog acceptabel 
(tolerabilis) wordt genoemd. In de praktijk verlaat Augustinus algauw het chiliasti-
sche spoor, waarschijnlijk al voordat hij wordt gewijd als bisschop (halverwege 395 
AD). Toch distantieert hij zich aanvankelijk niet openlijk van de verwachting van 
een toekomstig vrederijk op aarde. Dat wordt vooral duidelijk wanneer hij in s. 260C 
(=Mai 94) nog woorden gebruikt die op het eerste gehoor zo chiliastisch klinken dat 
zij in de secundaire literatuur herhaaldelijk als chiliastisch zijn geïnterpreteerd. Maar 
in werkelijkheid krijgen deze woorden een niet-chiliastische betekenis. Ondertussen 
kan hieruit worden afgeleid dat de verwachting van een toekomstig vrederijk op 
aarde wel leeft onder het kerkvolk. Blijkbaar vindt Augustinus het in de begintijd 
van zijn ambtelijke functioneren niet verstandig om dit gedachtegoed openlijk te 
bekritiseren, en wil hij eventuele onrust hierover voorkomen.

8.6 De area in relatie tot de oud- en de nieuwtestamentische tijd

Het heilshistorische onderscheid tussen de oud- en de nieuwtestamentische tijd 
wordt op drie verschillende manieren in beeld gebracht met de taal van de dors-
vloer. In de jaren tot ongeveer 400 AD spreekt Augustinus over twee verschillende 
dorsvloeren: de dorsvloer van het (oudtestamentische) Joodse volk en de dorsvloer 
van de (nieuwtestamentische) wereldwijde kerk. Bij wijze van uitzondering benoemt 
hij twee graansoorten die achtereenvolgens op dezelfde dorsvloer worden gedorst. 
Daarbij staat het dorsen van de gerst voor de oudtestamentische tijd en het dorsen 
van de tarwe voor de nieuwtestamentische tijd (diu. qu. 61 en s. 130, rond 395 AD of 
eerder). Vanaf ongeveer 400-402 AD verschijnt het tweevoudige teken van de vacht 
en de dorsvloer van Gideon. In deze allegorese staat de vacht die eerst doorweekt 
en daarna droog is, symbool voor het Joodse volk. De wereldwijde kerk wordt sym-
bolisch voorgesteld als de dorsvloer die eerst droog en daarna doorweekt is. Deze 
heilshistorische uitleg van Richt. 6,36-40 heeft in de geschiedenis van de exegese 
al oude papieren. Mogelijk is dit voor de kerkvader een reden om deze uiteindelijk 
te verkiezen boven zijn eigen vinding van de twee dorsvloeren. Belangrijker lijken 
andere voordelen van Gideons dorsvloer in vergelijking met de twee dorsvloeren. 
Met de vacht en de dorsvloer van Gideon kan immers zowel het kwantitatieve als 
het kwalitatieve onderscheid tussen beide heilshistorische bedelingen in beeld wordt 
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gebracht. Kwantitatief gaat het om het verschil in omvang tussen het ene volk en de 
wereldwijde kerk. Kwalitatief gaat het om het verschil tussen de verhulde en onthulde 
vorm waarin Gods genade in Christus verschijnt, namelijk eerst verborgen in de 
vacht en later openlijk op de dorsvloer.

8.7 Augustinus en de Joden

De dorsvloerteksten die betrekking hebben op het heilshistorische onderscheid van 
Oude en Nieuwe Testament leveren interessante informatie op over de visie van Au-
gustinus op de Joden. In de beeldspraak van de twee dorsvloeren wordt de dorsvloer 
van het Joodse volk voorgesteld als gewand (uentilata est), dus als verleden tijd. Deze 
uitleg van Matth. 3,12/Luk. 3,17 is bij eerdere kerkvaders niet getraceerd, maar wordt 
door Irenaeus herleid tot gnostici. Vermoedelijk heeft Augustinus haar leren kennen 
in zijn manichese jaren. Kenmerkend voor de manicheeërs is onder andere het ver-
werpen van het Oude Testament en een negatief oordeel over het Joodse volk. Het lijkt 
misschien onwaarschijnlijk dat Augustinus een manichese exegese wil introduceren 
in de periode waarin hij zich radicaal distantieert van het manicheïsme. Toch blijkt 
bij nader inzien dat hij hiermee de manichese visie juist bestrijdt. Op een originele 
wijze combineert hij de uitleg van de Joodse dorsvloer die al is gewand met de be-
kende voorstelling van de dorsvloer als metafoor voor de kerk die nog gewand moet 
worden. Het resultaat is een nieuw concept waarin de twee dorsvloeren functioneren 
om twee verschillende fasen in de heilshistorie inzichtelijk te maken. Op deze wijze 
kan hij op anti-manichese wijze de eigen betekenis van het Oude Testament en het 
Joodse volk honoreren. In dit verband noemt Augustinus een essentiële overeenkomst 
tussen beide dorsvloeren: kenmerkend voor beide is de vermenging van koren en 
kaf. Nog meer benadrukt hij de continuïteit tussen beide. De nieuwtestamentische 
wereldwijde kerk is voortgekomen uit het oudtestamentische Joodse volk. Bovendien 
is de christelijke kerk niet zonder meer gekomen in de plaats van het Joodse volk, 
maar wordt zij bijeengebracht uit Joden en heidenen. De dorsvloer van Gideon lijkt 
op het eerste gezicht negatiever over de Joden dan de twee dorsvloeren. Kenmerkend 
voor de tegenwoordige tijd is immers dat de dorsvloer van de christelijke kerk is 
doorweekt, in tegenstelling tot de droge vacht van het Joodse volk. Dit betekent bij 
Augustinus een negatief oordeel over de contemporaine Joden voor zover zij zich 
bevinden buiten de kerk. Zolang zij buiten de kerk blijven, delen zij volgens hem 
niet in het heil, evenmin als andere ‘buitenstaanders’. Toch verdedigt Augustinus 
de eigen betekenis van het Oude Testament en van het Joodse volk uitvoerig in het 
eerste geschrift waarin hij de allegorese van Gideons dorsvloer presenteert, namelijk 
c. Faust. (400-404 AD). In haar vernieuwende onderzoek heeft Paula Fredriksen al 
betoogd dat Augustinus zijn positieve waardering van de Joden in dit anti-manichese 
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meesterwerk vooral heeft ontwikkeld in reactie op het manichese antisemitisme. De 
analyses van de dorsvloerteksten bevestigen dat Augustinus als schrijver en nog meer 
als prediker expliciet stelling neemt tegen anti-Joodse sentimenten, niet alleen bij de 
manicheeërs maar ook bij zijn eigen gemeenteleden. Herhaaldelijk beargumenteert 
hij dat God het Joodse volk niet heeft verworpen en dat Gods heilshandelen met het 
Joodse volk wordt gecontinueerd in de nieuwtestamentische tijd. Hoe Augustinus 
in ciu. (412-426 AD) schrijft over de toekomstige bekering van het Joodse volk is al 
beschreven in de dissertatie van Ten Boom. Het onderzoek van de dorsvloerteksten 
laat zien dat deze heilsverwachting niet alleen is te vinden in c. Faust. en ciu., maar 
veel dieper verankerd ligt in het theologische denken van de kerkvader, bovendien al 
in de begintijd van zijn ambtelijke dienst. Dit betekent dat de kerkvader significant 
positiever denkt over het Joodse volk dan veelal wordt verondersteld. Illustratief 
voor de doorgaans negatievere waardering van Augustinus’ visie op de Joden is het 
recente artikel van Van Oort in AL (‘Iudaei’). Hierin wordt bijvoorbeeld wel vermeld 
dat de Joden volgens Augustinus schuldig zijn aan de dood van Christus. Maar in 
het artikel blijft onvermeld dat hij eveneens beargumenteert dat hieruit niet afgeleid 
mag worden dat God zijn volk zou hebben verstoten, en dat Augustinus zich hierin 
onderscheidt van het manicheïsme. Evenmin wordt melding gemaakt van zijn es-
chatologische heilsverwachting voor het Joodse volk. Hier verdient de interpretatie 
van Augustinus’ visie op de Joden verbetering.

8.8 De area in de manichese polemiek

In het Augustinusonderzoek wordt de area als vanzelfsprekend gerelateerd aan de 
donatistische controverse. Dit patroon is zozeer ingeburgerd dat zelfs in recent on-
derzoek de dorsvloerteksten in anti-manichese geschriften worden verklaard vanuit 
de donatistische polemiek. Maar wanneer de verschillende contexten waarin de 
dorsvloer functioneert methodisch worden verdisconteerd, wordt duidelijk dat de 
metafoor al een eigen betekenis krijgt in de manichese polemiek. De manicheeërs 
beschouwen zichzelf als de ware christenen. Zij veroordelen de onheiligheid van de 
kerk en presenteren zich als het betere alternatief. In weerwoord tegen deze manichese 
kritiek betoogt Augustinus dat de kerk in haar huidige gestalte is zoals een dorsvloer 
waar koren en kaf vooralsnog zijn vermengd. Hiermee distantieert hij zich van de 
manichese voorstelling van een zuivere kerk midden in een onheilige wereld. Al 
is de manichese polemiek verschillend van de donatistische, feitelijk functioneert 
de dorsvloer hier al op soortgelijke wijze, namelijk om de kritiek op de onheilige 
leefwijze van kerkleden te pareren.
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8.9 De area in de pelagiaanse polemiek

De differentiatie in contexten maakt zichtbaar dat de area nauwelijks functioneert in 
de pelagiaanse polemiek. De discussie met de pelagianen gaat wel over de heiligheid 
van de kerk, evenals de discussie met de manicheeërs en de donatisten, maar in deze 
context spitst het debat zich toe op de heiligheid van de afzonderlijke gelovigen. 
Daarbij spreekt Augustinus wel over een bepaalde permixtio van de individuele 
leden: de gelovigen hebben volgens hem levenslang te strijden tegen hun blijvende 
inwendige zondigheid (concupiscentia, lex peccati), maar in dit verband laat hij 
de beeldtaal van de dorsvloer liggen. Een uitzondering vormen enkele teksten met 
betrekking tot een specifieke discussie over de erfzonde, waarbij de schuld (reatus) 
die in de doop wordt afgewassen wordt aangeduid als kaf. Wanneer het daarentegen 
gaat over de erfzonde voor zover deze betrekking heeft op de blijvende inwendige 
zondigheid, argumenteert de kerkvader met andere Schriftgegevens dan de dorsvloer. 

8.10 De meerwaarde van de area in de donatistische polemiek

Bij de bespreking van de literatuur in hoofdstuk 1 is al opgemerkt dat in studies 
over de permixtio van de kerk de dorsvloer (area) tot nog toe in de schaduw van de 
akker (ager) is gebleven. Aangetoond is dat dit ten onrechte is. Augustinus spreekt 
al in het anti-manichese geschrift mor. (387-389 AD) een zekere voorkeur uit voor 
de metafoor van de dorsvloer met koren en kaf (Matth. 3,12/Luk. 3,17) boven de 
akker met tarwe en onkruid (Matth. 13,24-30 en 36-43). Bovendien verkiest hij de 
dorsvloer in de donatistische discussie van meet af aan als de eerste metafoor voor 
de gemengde gestalte van de kerk (ep. 23, 392 AD). Dit valt vooral op omdat hij zich 
hierin onderscheidt van zijn onmiddellijke voorganger in de donatistische polemiek, 
Optatus van Mileve, die in deze setting alleen de gelijkenis van de akker en niet die 
van de dorsvloer gebruikt. De voorkeur voor de dorsvloer is evenmin herleidbaar 
tot Cyprianus of een van de andere kerkvaders. Er is wel een inhoudelijke reden 
waarom Augustinus aanvankelijk minder goed uit de voeten kan met de akker in-
zake de permixtio van de kerk. De beeldtaal van de tarwe tussen het onkruid kan 
namelijk ook worden betrokken op een zuivere kerk midden in een onheilige wereld. 
Vermoedelijk kent Augustinus die interpretatie al vanuit zijn manichese jaren, zeker 
is dat zij later terugkomt in het donatistische debat. Toch schakelt hij vanaf ep. 43 
(396 AD) naast de dorsvloer ook de akker in als gelijkenis voor de kerk als corpus 
permixtum, vaak aangevuld met andere Bijbelse metaforen. Ondertussen blijft de 
dorsvloer prominent aanwezig. Tijdens de Carthaagse rechtszittingen (juni 411 AD) 
krijgt zij zelfs de hoofdrol. In het Augustinusonderzoek is dit nog niet opgemerkt, 
maar in het bovenstaande is aangetoond dat het hier gaat om een ontwikkeling die 

Koren en kaf boek.indb   515 13-01-20   09:13



516

8 – slotconclusIes

belangrijk is voor het inhoudelijke debat. In de loop van het theologische twistge-
sprek over de kerk blijkt namelijk dat de donatisten het meest in het nauw worden 
gebracht met de dorsvloer. Achteraf beschouwt de kerkvader de dorsvloer zelfs 
als de Bijbelse kroongetuige in het theologische debat over de permixtio van de 
kerk, en concludeert hij dat de donatisten met name schaakmat zijn gezet met deze  
metafoor.

8.11 De area als theologische metafoor

In het recentere onderzoek van de donatistische polemiek wordt eenzijdig aandacht 
gegeven aan historische, sociale, geografische en (kerk)politieke factoren. Deze 
factoren hebben hun eigen betekenis, maar Alexander heeft er in zijn artikel over 
de donatisten in AL (‘Donatistae’) al op geattendeerd dat zowel de donatisten als 
de katholieken zelf de hoogste prioriteit geven aan de theologische ofwel de ec-
clesiologische kwestie. Op grond van de geanalyseerde teksten is aangetoond dat 
de metafoor van de dorsvloer in dit verband een belangrijke rol speelt, en dat deze 
metafoor bij Augustinus telkens weer functioneert om de discussie te brengen op het 
theologische niveau van de ecclesiologie. In eerste instantie gebruikt de kerkvader 
de area in de verdediging tegen de donatistische beschuldigingen van vervolging 
(persecutio) en verraad (traditio) en tegen pogingen om zijn persoonlijke integriteit 
in twijfel te trekken. In zijn retorische argumentatie toont hij zich bereid om zover 
met zijn opponenten mee te gaan dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat 
hun aanklachten hout snijden. Wanneer hij dit doet, zoekt hij zijn kracht in het 
ecclesiologische principe dat de kerk in de tijd voorafgaand aan het laatste oordeel 
nog een corpus permixtum is, zoals een dorsvloer waar koren en kaf nog vermengd 
liggen. Hieruit leidt hij af dat de aanwezigheid van kaf geen legitieme reden is om 
de dorsvloer van de kerk te verlaten. Kortom, zelfs als de donatistische aanklachten 
terecht zijn, geven zij de donatisten theologisch gezien niet het recht om te volharden 
in hun afscheiding. Ondertussen laat de kerkvader niet na om de legitimiteit van 
de aanklachten an sich te betwisten. Volgens hem hebben de donatisten geen recht 
van spreken wanneer zij de katholieke kerk in de beklaagdenbank zetten vanwege 
persecutio en traditio. Daarbij aarzelt hij niet om de tegenaanval in te zetten en te 
beargumenteren dat de beschuldigingen van persecutio en traditio van toepassing 
zijn op de donatisten. Wanneer het gaat over de persecutio wordt vooral harde kritiek 
geventileerd op de amateuristische verzetsgroepen (circumcelliones) die door hem 
worden gerelateerd aan de donatistische kerk. In recente literatuur (bijvoorbeeld 
Shaw) wordt deze kritiek geïnterpreteerd als kerkpolitieke retoriek om de overheid 
te motiveren om met harde hand op te treden tegen de donatisten. Maar daarbij gaat 
men voorbij aan de betekenis van de dorsvloer. De analyses van de dorsvloerteksten 
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laten namelijk zien dat het de kerkvader primair gaat om de ecclesiologische dis-
cussie. Daarbij is de tegenaanval vooral bedoeld om de kerkelijke heiligheidsclaims 
van de donatisten te ondermijnen. Op deze wijze wil hij hen dwingen te erkennen 
dat er ook bij hen kaf is onder het koren. Dat zou betekenen dat zij de theologische 
rechtvaardiging van hun afscheiding niet kunnen volhouden, volgens Augustinus. 
Zij hebben zich immers afgescheiden vanwege het kaf van vermeende verraders 
(traditores) zoals Caecilianus. Dat de tegenaanval vooral is bedoeld om de theolo-
gische rechtvaardiging van het donatistische schisma te ondermijnen, blijkt opnieuw 
wanneer de zaak van Maximianus (causa Maximiani of causa maximianensium) ter 
tafel wordt gebracht. Deze historische kwestie betreft een afscheiding in de dona-
tistische gelederen. Augustinus weet dit donatistische drama te verzilveren als zijn 
historische kroongetuige in de tegenaanval. Ook in dit verband is het zijn bedoeling 
om het niveau van de wederzijdse beschuldigingen te overstijgen en de argumentatie 
toe te spitsen op het ecclesiologische principe dat de aanwezigheid van kaf geen 
legitieme reden is om de kerk te verlaten. De betekenis van de dorsvloer is immers 
dat het kaf verdragen moet worden totdat het eschatologische wannen begint. Het 
Gebot der Stunde is dus tolerare (verdragen) in plaats van separare (afscheiden), en 
daarom is de donatistische afscheiding Bijbels gezien onwettig, aldus Augustinus. 
Behalve in context van de donatistische polemiek functioneert de dorsvloer ook in de 
context van de eigen kerk als theologische metafoor tegen afscheiding. Vooral in de 
preken worden de eigen gemeenteleden weerbaar gemaakt tegen de zuigkracht van 
heiligheidsbewegingen buiten de kerk die zich presenteren als de ware christenen. 
Blijkbaar herkent Augustinus in de praktijk dat serieuze christenen die zich toeleggen 
op een heilige levenswandel soms gevoelig zijn voor de heiligheidspretenties van de 
manicheeërs en vooral van de donatisten. In dit verband functioneert de dorsvloer 
als aansporing om trouw te blijven binnen de eigen kerk, zonder zich af te scheiden 
vanwege de onheiligheid van slechte christenen.

8.12 Buiten de kerk geen heil

Wanneer Augustinus de dorsvloer gebruikt voor het onderscheid tussen binnen of bui-
ten de dorsvloer verschijnt nogal eens het volgende collectief van ‘buitenstaanders’: 
heidenen (pagani), ketters (haeretici), scheurmakers (schismatici) en Joden (Iudaei). 
Toch functioneert de dorsvloer bijna uitsluitend voor het verschil met ketters en/of 
scheurmakers, en niet voor het verschil met Joden en heidenen. Dit is verklaarbaar, 
omdat het onderscheid tussen enerzijds de christelijke kerk en anderzijds de Joden 
en de heidenen zonder nadere toelichting evident is. Joden en heidenen beschouwen 
zichzelf immers als niet-christelijk. Dat ligt anders met ketters (zoals de manichee-
ers) en scheurmakers (zoals de donatisten). Zij presenteren zichzelf als christelijk, 
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en laten zich voorstaan op hun heiligheid als gemeenschap van ware christenen in 
onderscheid van de katholieke kerk. Als man van de dorsvloer van Christus ziet de 
kerkvader zich geroepen om deze claims te betwisten. In dit verband herhaalt hij 
het bekende adagium in de Noord-Afrikaanse kerkelijke traditie dat er geen heil is 
buiten de kerk: extra ecclesiam (sc. catholicam) nulla salus. Augustinus blijft bij dit 
uitgangspunt, ook in confrontatie met de donatisten met wie hij overeenstemming 
erkent in de leer (doctrina) en in de sacramenten (sacramenta). In zijn retorische 
argumentaties noemt hij hen zelfs het allerlichtste kaf (leuissima palea). Dit betekent 
dat hij hen bestempelt als veroordelenswaardiger dan het ‘gewone’ kaf van vlese-
lijke christenen binnen de kerk. Op deze wijze communiceert hij hoe zwaar hij de 
donatisten hun afscheiding aanrekent. Toch moet in dit verband rekening worden 
gehouden met de betekenis van de retorica. Voor een getrainde retor als Augustinus 
is het niet vreemd om in een argumentatie bepaalde zaken zwaarder aan te zetten 
dan deze objectief gezien zijn bedoeld. Het is de vraag of hij werkelijk van mening 
is dat alle donatisten zonder meer zullen vergaan als kaf. In de praktijk brengt hij 
namelijk diverse nuanceringen aan in zijn kerkelijke exclusivisme. Hij spreekt bijvoor-
beeld over korenkorrels bij de donatisten, al benoemt hij daarbij dat zij teruggeveegd 
moeten worden naar de dorsvloer van de katholieke kerk of anders worden opgepikt 
door de vogels. Ook werkt hij persoonlijk mee aan een vergaand verenigingsvoorstel 
met de donatisten in de vooravond van de collatio Carthaginensis (juni 411). Hierin 
wordt onder andere geregeld dat de donatistische bisschoppen mogen terugkeren met 
behoud van hun ambtelijke waardigheid. Een dergelijk voorstel is alleen denkbaar 
als er sprake is van geestelijke (h)erkenning. Deze geestelijke herkenning wordt ook 
zichtbaar in bijvoorbeeld ep. 208, een brief die hij schrijft aan Felicia. Zonder meer 
erkent hij haar heilige levenswandel, reeds in haar donatistische verleden. Verder 
maakt hij melding van de prijzenswaardige levenswandel (laudabilis conuersatio) 
van andere donatisten. Veelzeggend is vooral dat zijn kritiek op de donatisten door-
gaans niet hun orthodoxie of leefwijze betreft, maar alleen hun afscheiding. In dit 
verband kan ook worden gedacht aan het gegeven dat Augustinus de doop in de 
donatistische kerk erkent, ondanks dat de donatisten de doop in de katholieke kerk 
verwerpen. Het geheel van de donatistische polemiek overziend, kan men zeggen dat 
Augustinus positiever over de donatisten oordeelt dan men op het eerste gezicht uit 
zijn woorden zou afleiden. Men kan zeggen dat hij erkent dat er oprechte gelovigen 
in de donatistische kerk te vinden zijn, en zelfs dat de donatisten doorgaans meer 
ernst maken met de levensheiliging dan de katholieken. Het is daarom de vraag of 
zijn harde woorden over de donatisten bedoeld zijn als absolute uitspraken of als 
retoriek in de polemiek. Al is er veel te zeggen voor de laatstgenoemde optie, voor-
zichtigheid blijft hier geboden. Het betreft immers een interpretatie die als zodanig 
niet door de kerkvader zelf is verwoord. 
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Er zijn ook enkele teksten waarin sprake is van koren dat ongewild buiten de dors-
vloer van de kerk is verzeild geraakt (uera rel. 11, 390 AD en bapt. 1,26, 400-405 
AD). In de secundaire literatuur wordt doorgaans verondersteld dat hier onterecht 
geëxcommuniceerde christenen bedoeld zouden zijn. Bij nader inzien is er meer te 
zeggen voor een andere uitleg, namelijk dat het hier gaat over pachters (coloni) of 
andere arbeiders en/of hun familie die niet (meer) naar de katholieke kerk kunnen 
gaan omdat het hun onmogelijk wordt gemaakt door hun heer. Al is hier objectief 
gezien sprake van koren buiten de kerk, volgens Augustinus blijft een innerlijke, 
geestelijke verbondenheid met de kerk onmisbaar voor oprechte gelovigen. Op deze 
wijze probeert hij te blijven bij zijn uitgangspunt dat het heilsnoodzakelijk is om te 
komen en/of te blijven op de dorsvloer van Christus, in casu de katholieke kerk. On-
dertussen bevestigen deze teksten dat de scheidslijn niet altijd zo strikt is als zij lijkt.

8.13 Geen ongelimiteerde tolerantia

De dorsvloer functioneert bij Augustinus als een belangrijke aansporing tot ver-
draagzaamheid (tolerantia), namelijk om het kaf in de kerk te verdragen. Hiermee 
keert hij zich tegen de heiligheidspretenties van de manicheeërs en de donatisten. 
Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat de heiligheid van de kerk voor hem geen 
aangelegen punt zou zijn. Dit is echter niet het geval. De tolerantie die Augustinus 
voorstaat, blijkt geen ongelimiteerde verdraagzaamheid, neutraliteit of acceptatie van 
een zondige leefwijze te zijn. Op verschillende manieren wordt de tolerantia door 
hem begrensd. De belangrijkste begrenzing is de tijdelijkheid. Consequent worden 
de permixtio van de kerk en de bijbehorende verdraagzaamheid geplaatst in het licht 
van het laatste oordeel. Dit heilshistorische kader maakt inzichtelijk dat het verdragen 
van het kaf voorbij zal zijn wanneer het eschatologische wannen begint. Behalve 
de eschatologische begrenzing stelt Augustinus ook grenzen aan de tolerantie in de 
hedendaagse kerkelijke praktijk. Allereerst kan daarbij worden gedacht aan de ker-
kelijke tucht (ecclesiastica disciplina). Hij pleit voor een goed functionerende vorm 
van tucht die medisch van aard is, en dus gericht op verandering ten goede. Meer 
aandacht geeft hij in de context van de dorsvloerteksten aan de tweede begrenzing, 
namelijk het principe van de geestelijke scheiding (separatio spiritalis). Concreet 
betekent dit dat het koren zich niet afscheidt van het kaf op de dorsvloer, maar zich 
wel hartgrondig distantieert van de zonden van het kaf. Bedoeld is dus een scheiding 
in het hart (in corde) ondanks de fysieke vermenging (in corpore) met het kaf. Kort-
om, bij Augustinus gaat de tolerantia samen met het verlangen naar heiligheid in de  
kerk.
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8.14 De aanwezigheid van koren en kaf in de kerk

De vele dorsvloerteksten in de context van de eigen kerk laten zien dat Augus-
tinus vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid de gemeente waarschuwt voor 
een gemakzuchtig christendom dat volgens hem de toets van de kritiek niet kan 
doorstaan. Een mogelijk heilsautomatisme wordt doorkruist met de boodschap dat 
het onderscheid tussen koren en kaf heel de kerk doortrekt. Het behoren bij de kerk 
is dus geen garantie voor het heil, ook niet voor gemeenteleden die participeren in 
de sacramenten en voor ambtsdragers. Daarom worden de leden van de eigen kerk 
aangespoord tot zelfonderzoek, of zij werkelijk koren zijn of kaf. Vooral in de con-
text van de eigen kerk verwoordt de prediker en pastor zijn verontrusting over het 
vele kaf in de kerk. Zonder dat hij percentages benoemt, merkt hij herhaaldelijk op 
dat er zoveel kaf op de dorsvloer ligt dat het koren nauwelijks zichtbaar is. Het vele 
kaf ervaart hij als een last die hem in zijn ambtelijke verantwoordelijkheid zwaar 
drukt. Wel spreekt hij telkens het vertrouwen uit dat God garant staat voor een goed 
eindresultaat. Ondertussen beschouwt hij de aanwezigheid van gemeenteleden die 
wel christen heten maar het volgens hem niet zijn als een potentieel gevaar voor 
anderen. Dit komt vooral naar voren in de context van de eigen kerk. Als pastor 
en prediker voor eigen parochie toont hij zich bezorgd over de gevaarlijke invloed 
van een zondige levenswandel. In zijn werken, vooral in zijn preken, ziet hij het als 
zijn verantwoordelijkheid om hiervoor te waarschuwen. Maar in de context van de 
donatistische polemiek heeft hij de neiging om deze bedreiging te bagatelliseren. 
Waar de donatisten zeggen dat het vermeende verraad (traditio) van Caecilianus 
de kerk heeft verontreinigd, betoogt Augustinus dat ieder verantwoordelijk is voor 
zijn eigen schuld, en dat niemand wordt verontreinigd door andermans zonden. In 
dit verband gaat het hem niet om de verleidende invloed van een zondige leefwijze, 
maar over de toerekening van andermans schuld.

8.15 Het onderscheid tussen koren en kaf

De manier waarop Augustinus koren en kaf onderscheidt geeft aanvankelijk blijk 
van een duidelijke voorkeur voor een ascetische leefwijze in teruggetrokkenheid uit 
de samenleving. Echter, wanneer hij zijn eigen teruggetrokken leven in Thagaste 
inwisselt voor de intensieve ambtelijke praktijk in Hippo Regius, vervaagt dit asceti-
sche ideaal, al blijft hij levenslang participeren in een monastieke leefgemeenschap. 
De analyses van de dorsvloerteksten brengen twee verschillende ontwikkelingen 
die hierbij een rol spelen aan het licht. Allereerst is er de ontnuchterende praktijk. 
Voordat Augustinus wordt bevestigd als presbyter, is hij nog optimistisch over de 
heiligheid van de leden van de kerk. In mor. (387-389 AD) wil hij zelfs bewijzen dat 
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de leefwijze van de katholieken die van de manicheeërs overtreft. Maar wanneer hij 
verantwoordelijkheid krijgt in de kerkelijke praktijk, maakt het vroegere optimisme 
plaats voor verontrusting over het vele kaf. Als herder en leraar van de gemeente 
heeft hij zijn handen vol aan het bestrijden van allerlei volkszonden, de dubbele 
moraal en de geestelijke lauwheid. Omdat hij zich geroepen weet om in deze context 
te participeren zonder zich terug te trekken uit de samenleving, is het begrijpelijk 
dat de aandacht voor een radicaal-ascetische vorm van christenzijn naar de ach-
tergrond verdwijnt. Een andere factor die hierbij een rol speelt, is de theologische 
ontwikkeling van de kerkvader. In de beginjaren van zijn ambtelijke werkzaamheid 
houdt Augustinus zich intensief bezig met de bestudering van de brieven van Paulus. 
Als gevolg hiervan bepleit hij een levensheiliging in een evangelisch in plaats van 
een wettisch kader, dat wil zeggen in combinatie met ootmoed, een besef van eigen 
zondig-zijn en afhankelijkheid van Gods genade in Christus. Deze ontwikkeling, die 
al duidelijk traceerbaar is in exp. Gal. (394-395 AD), maakt eveneens begrijpelijk 
dat de kerkvader niet meer zoals eerder focust op ascetische verdiensten. Deze com-
mentaar op de Galatenbrief bewijst tegelijk dat de grondtonen van het sola gratia al 
klinken in de beginjaren van zijn ambtelijke praktijk, reeds voordat hij wordt gewijd 
als bisschop. Deze grondtonen worden krachtiger in de loop van de tijd, vooral in 
de confrontatie met de pelagianen en de latere semi-pelagianen. Illustratief hiervoor 
is dat het koren dan wordt geschetst in de gestalte van de tollenaar die smeekt om 
genade, in contrast met de farizeeër die roemt in zichzelf (Luk. 18,9-14). In de vroege 
geschriften en preken worden de kenmerken van het koren in onderscheid van het 
kaf vooral vertaald naar de innerlijke gezindheid, namelijk de gerichtheid op God en 
het eeuwige leven. De vertaling naar de praktische levenswandel is in deze jaren al 
wel aanwezig, maar krijgt meer inhoud wanneer Augustinus optreedt als bisschop. 
Hij aarzelt niet om de zonden die kenmerkend zijn voor het kaf concreet bij name 
te noemen. Het betreft een breed scala aan zonden. Veelal zijn het volkszonden, 
waarbij seksuele zonden overigens relatief weinig aandacht krijgen. Kenmerkend 
voor het koren is dat het zich distantieert van dergelijke zonden, dat het God om 
vergeving smeekt, dat het zijn vertrouwen stelt op Christus, en dat het Gods hulp 
inroept om te volharden in het goede. Het onderscheid tussen koren en kaf wordt 
dus niet gezocht in mystieke ervaringen of een radicaal-ascetische ethiek. Het gaat 
de kerkvader om de gerichtheid van het hart (in corde) die tot uiting komt in de 
concrete levenswandel (in moribus), dus om hart en leven als een onlosmakelijke  
eenheid.
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8.16 Verandering van kaf in koren

Het onderscheid tussen koren en kaf betekent dat de toekomstige scheiding zich 
al aftekent in de tegenwoordige tijd. Gezien vanuit de beeldspraak betreft het een 
onomkeerbare stand van zaken: kaf kan normaalgesproken niet veranderen in ko-
ren, en omgekeerd evenmin. Dit gegeven lijkt aan te sluiten bij interpretaties van 
Augustinus waarin wordt verondersteld dat zijn theologische denken doortrokken 
zou zijn van een determinisme dat verlammend werkt voor de paraenese. Maar in 
werkelijkheid bewijzen de analyses van de dorsvloerteksten dat de metafoor bij Au-
gustinus op een niet-deterministische wijze functioneert. De dorsvloer is bij hem niet 
de plaats waar alles blijft zoals het was tot de oordeelsdag, maar de plaats waar de 
bediening van het heil plaatsheeft. De dorsvloer is daarom de plaats van de hoop op 
verandering ten goede, ofwel de plaats waar kaf verandert in koren. Deze hoop op 
verandering ten goede betekent voor de kerkvader een belangrijke motivatie om zijn 
verantwoordelijkheid te nemen als pastor en prediker in de kerkelijke praktijk. Deze 
hoop motiveert hem ook om actief te participeren in de verschillende polemieken. 
In dit verband geeft de kerkvader blijk van een wervende instelling die zich inspant 
om ‘buitenstaanders’ binnen te brengen op de dorsvloer van Christus. Illustratief is 
dat hij het bekende collectief van heidenen, ketters, scheurmakers en Joden aanduidt 
als groeipotentieel voor de kerk. Zijn missionaire gedrevenheid wordt bijvoorbeeld 
zichtbaar in cat. rud. (400-405 AD), een geschrift dat getypeerd zou kunnen worden 
als een handboek voor missionaire catechese. Nog duidelijker komt zijn missionaire 
gezindheid uit de verf in de preken. Hierin spreekt hij de gemeente aan op haar eigen 
missionaire roeping. Ook spoort hij zijn hoorders aan om het Evangelie van Jezus 
Christus te delen met anderen in persoonlijke contacten, bijvoorbeeld met Joden en 
heidenen. In de secundaire literatuur (bijvoorbeeld Lössl) wordt weleens veronder-
steld dat Augustinus de missionaire roeping vooral zou vertalen in liefdadigheid. 
Maar bij de analyse van de teksten is aangetoond dat het hem primair gaat om het 
communiceren van de christelijke waarheid, en dat hij hierbij is gericht op het eeuwi-
ge heil. Wel wijst hij daarbij op het belang van een levenswandel die wervend in plaats 
van afstotend is. Een belangrijke motivatie voor zijn missionaire gezindheid is het 
genadige geduld van God. Gezien dit geduld mag men aan de bekering van niemand 
wanhopen zolang hij in het heden leeft. In dit verband wordt meteen duidelijk dat de 
verandering van kaf in koren meer betekent dan alleen participeren in de kerk. Het 
gaat Augustinus om een verandering van ongeloof in geloof, van ongehoorzaamheid 
in gehoorzaamheid, van dood in leven, ofwel een innerlijke verandering die zichtbaar 
wordt in een heilige levenswandel in gerichtheid op God.
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8.17 Predestinatie en paraenese

Wat betreft de verhouding van Gods genade en de menselijke verantwoordelijkheid 
laten de analyses van de dorsvloerteksten zien dat de belijdenis van het sola gratia 
bij Augustinus gepaard gaat met een indringende paraenese. Vanuit zijn ambtelijke 
verantwoordelijkheid spoort hij het kaf consequent aan om koren te worden. Dit doet 
hij zowel in zijn vroege als in zijn late werken. Deze paraenese functioneert vooral in 
de preken, wat voor de hand ligt gezien het genre van de prediking. Toch kan hieruit 
niet worden afgeleid dat er in dit opzicht een principieel verschil zou zijn tussen de 
homiletische en de niet-homiletische werken, zoals bijvoorbeeld Straw heeft veron-
dersteld, vooral op grond van het verschil in genre. Aangetoond is dat Augustinus 
het paraenetische karakter van de prediking theologisch blijft verdedigen tot in zijn 
laatste niet-homiletische geschriften waarin zijn gedachten over de predestinatie 
tot volle ontwikkeling komen. De belangrijkste argumenten die hij aanvoert voor 
zowel de predestinatie als de paraenese, zijn diverse Schriftgegevens, waarbij Fil. 
2,12-13 functioneert als een sleuteltekst. De belijdenis dat de verandering ten goede 
van het begin tot het einde wordt bewerkt door God betekent dus geen ontkrachting 
van de paraenese in zijn geschriften, catechese, pastoraat, en last but not least zijn 
prediking. In plaats daarvan ontleent de kerkvader hieraan hoopvolle verwachting 
wanneer hij zich vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid inspant voor de beoogde 
verandering van kaf in koren. In dit verband kan men Augustinus verwijten dat hij 
geen logisch coherent systeem presenteert, maar men kan niet ontkennen dat hij zo 
dicht mogelijk bij de Heilige Schrift wil blijven, en dat hij zich ook hier wil bewijzen 
als een man van de dorsvloer van Christus.

8.18 De eschatologische betekenis van de area

Bij het onderzoek naar de eschatologische betekenis van de dorsvloer heeft de dif-
ferentiatie in verschillende contexten weinig opgeleverd. In de pelagiaanse pole-
miek speelt de dorsvloer geen rol wat betreft de eschatologie. In de manichese en 
de donatistische polemiek komt de eschatologische lading van de dorsvloer wel in 
beeld, maar het debat spitst zich niet toe op de eschatologie. Er is wel verschil van 
inzicht met de manicheeërs over bijvoorbeeld de opstanding van het lichaam, maar 
niet over de toekomstige scheiding van koren en kaf als zodanig. Wanneer het gaat 
over de donatisten, dan is er volgens Augustinus geen verschil in de leer (doctrina), 
dus ook niet in de eschatologie. Met de donatisten verschilt hij wel van mening over 
de criteria voor het laatste oordeel. Gezien vanuit het donatistische perspectief zou 
aansluiting bij de katholieke kerk een bedreiging betekenen voor het toekomstige 
heil. Daartegenover communiceert Augustinus dat het verdragen van het kaf bin-
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nen de katholieke kerk een noodzakelijke voorwaarde is voor het eeuwige heil. De 
eschatologische lading van de dorsvloer wordt door Augustinus wel veel benoemd, 
maar doorgaans beperkt hij zich tot een aanduiding van het ‘dat’, niet van het ‘hoe’ 
van de toekomstige scheiding van koren en kaf. Daarbij dient het aspect van het 
wannen (uentilatio) vooral om de permixtio van de kerk heilshistorisch te plaatsen 
in het licht van het laatste oordeel. In de context van de eigen kerk geeft Augustinus 
meer aandacht aan allerlei aspecten van de eschatologische verwachting dan in de 
overige contexten. Uit de wijze waarop hij dat doet, kan worden afgeleid dat hij de 
verwachting van de wederkomst van Christus om te oordelen rekent tot de kernzaken 
van de kerkelijke verkondiging en het geloofsonderricht. Bij Augustinus heeft de 
aankondiging van de oordeelsdag een voluit waarschuwend element. In dit verband 
toont hij zich bewust van zijn ambtelijke verantwoordelijkheid voor het heil van zijn 
gemeenteleden. Belangrijk is dat de waarschuwingen voor het oordeel functioneren 
in het kader van de bediening van het heil. Als prediker wil hij zijn hoorders hoop 
geven. Op een sprekende wijze wordt dat duidelijk wanneer de eschatologische komst 
van Christus met de wan wordt gerelateerd aan zijn eerste komst op aarde. Voordat 
Christus komt om te oordelen, is Hij al gekomen om geoordeeld te worden. Op deze 
wijze wordt de komende rechter verkondigd als de redder. Daarbij is de intentie van 
de prediking dat Christus bij zijn wederkomst de hoorders niet hoeft te veroordelen, 
ofwel dat kaf verandert in koren.

8.19 De bestemmingen van koren en kaf

Wanneer de toekomstige bestemmingen van koren en kaf in beeld worden gebracht, 
veroorlooft Augustinus zich weinig speculatie. Op grond van het Schriftgetuigenis 
en de geloofsbelijdenis (symbolum) over de opstanding van het lichaam stelt hij bij-
voorbeeld dat het toekomstige leven niet puur geestelijk is, maar ook een lichamelijk 
aspect heeft. Wat dit concreet betekent, wordt echter niet uitgewerkt. De kerkvader 
realiseert zich blijkbaar dat hij spreekt over zaken die zich bevinden buiten het zicht 
en de ervaring van mensen. Bewust sluit hij zo nauw mogelijk aan bij de gegevens 
die hij vindt in de Heilige Schrift, al dan niet voorzien van enig commentaar. In 
de secundaire literatuur (bijvoorbeeld Eger, Kelly en Daley) gaat men er doorgaans 
vanuit dat hij de Bijbeltekst letterlijk interpreteert. Dit blijkt slechts ten dele waar te 
zijn, namelijk voor zover hij de Schrifttekst letterlijk citeert. De genoemde auteurs 
laten onbenoemd dat hierbij wordt gecommuniceerd dat de betreffende zaken het 
menselijke voorstellingsvermogen te boven gaan, en daarom min of meer onkenbaar 
zijn. In dit verband functioneert 1 Kor. 2,9 als een hermeneutische sleutel wat betreft 
het eeuwige leven. De teksten die gaan over de eeuwige bestemming van het koren 
moeten daarom minder letterlijk worden gelezen dan men op het eerste gezicht zou 
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denken. Hetzelfde kan worden opgemerkt over de eeuwige bestemming van het kaf. 
Al benoemt de kerkvader in dit verband een lichamelijk aspect vanwege de opstan-
ding van het lichaam, ook hier betoogt hij dat het eeuwige vuur van een andere orde 
is dan gewoon vuur. Omdat de eeuwige straf tijdens het aardse leven onkenbaar is, 
kunnen de betreffende Schriftgegevens niet al te letterlijk geïnterpreteerd worden. 
Dit betekent bij de kerkvader geen relativering van de helse verschrikking. Waar 
het hem wel om gaat, is dat het ergste van de hel niet het vuur is, maar het definitief 
afgescheiden zijn van God. In contrast hiermee spreekt hij over het eeuwige leven. 
Daar zal de diepste vreugde niet liggen in de gaven maar in de Gever, ofwel in het 
genieten (perfrui) van de onmiddellijke nabijheid van God.

8.20 De zichtbare en de onzichtbare kerk

De verwachting van de komst van Christus met de wan maakt duidelijk dat het Au-
gustinus in zijn ecclesiologische voorstellingen uiteindelijk gaat om de onzichtbare 
kerk, ofwel de kerk in haar toekomstige gestalte waarin zij gezuiverd zal zijn van alle 
kaf. Tegelijk geeft hij als man van de dorsvloer van Christus het volle pond aan de 
zichtbare gestalte van de kerk. Wat dit betreft betekent deze studie een bevestiging 
van de inzichten van hen die eerder in het Augustinusonderzoek aandacht hebben 
gevraagd voor de betekenis van de zichtbare kerk bij Augustinus. Immers, al is de 
zichtbare, gemengde gestalte van de kerk slechts tijdelijk, in de visie van Augustinus 
is aansluiting bij de zichtbare kerk een conditio sine qua non voor het heil.

8.21 Verschil tussen de homiletische en de niet-homiletische werken

Met betrekking tot de preken en de systematische en/of polemische geschriften 
heeft Dupont in zijn dissertatie al geconstateerd dat er geen wezenlijk inhoudelijk 
verschil is tussen beide tekstsoorten. In zijn onderzoek betreft dit de behandeling 
van de thematiek gratia in de pelagiaanse controverse. Wel is er volgens hem sprake 
van verschillen in de ‘representation and thematisation’ van dezelfde inzichten.1 De-
zelfde conclusie kan worden getrokken wat betreft de metaforische betekenis van de 
dorsvloer. Feitelijk wordt in de homiletische werken dezelfde boodschap gecommu-
niceerd als in de niet-homiletische werken. Wel gaat Augustinus in de preken nogal 
eens dieper op bepaalde thema’s in. Met betrekking tot het Joodse volk geeft hij in 
zijn preken extra aandacht aan theologische argumenten om te betogen dat Gods 
heilshandelen met zijn volk wordt gecontinueerd om anti-Joodse sentimenten onder 

1.  Cf. A. Dupont, Gratia in Augustine’s Sermones ad Populum during the Pelagian Controversy. Do 
Different Contexts Furnish Different Insights? Leiden-Boston 2013, p. 641-642.
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het kerkvolk te bestrijden. Ook houdt de getrainde retor rekening met zijn geadres-
seerden. Wanneer hij bijvoorbeeld de donatistische kwestie ter sprake brengt in zijn 
preken, spitst hij het betoog niet toe op de donatisten die er toch niet zijn, maar op 
de eigen verantwoordelijkheid van de hoorders die hij voor zich ziet in de kerk. Een 
ander voorbeeld is de praktische vertaling van de kerkelijke tucht naar de gewone 
gemeenteleden. Juist in de preken wijst hij op de algemene christenplicht om elkaar 
aan te spreken op de levenswandel. Soms stimuleren directe reacties vanuit het luis-
terende kerkvolk hem ter plekke om het een en ander nader te verklaren, bijvoorbeeld 
over de allegorese van de dorsvloer van Gideon. Anderzijds laat hij in zijn preken 
veel details uit de polemische geschriften weg, omdat deze weinig relevant zijn voor 
zijn hoorders. Wanneer hij echter van mening is dat bepaalde details actueel zijn 
voor het luisterende volk, benoemt hij deze wel. Illustratief hiervoor is een preek (s. 
164) die hij heeft gehouden vlak na de Carthaagse rechtszittingen. Verder bewijst hij 
zich vooral in zijn preken als een man van de dorsvloer die zich verantwoordelijk 
weet voor het geestelijke welzijn van zijn gemeente.

8.22 Augustinus als retor

In de loop van het onderzoek is op allerlei manieren duidelijk geworden dat men 
bij de interpretatie van de woorden van Augustinus rekening moet houden met zijn 
retorische professionaliteit. Hierop is al geattendeerd onder 8.12 (buiten de kerk geen 
heil). Een ander voorbeeld is de gang van zaken tijdens de tumultueuze discussie over 
de dorsvloer tijdens de Carthaagse rechtszittingen. Zowel tijdens deze vergadering 
als in zijn verslaggeving achteraf grijpt hij een ondoordachte uitspraak van de do-
natistische bisschop Emeritus aan om de donatisten een gebrek aan Bijbelkennis te 
verwijten. Dit verwijt maakt hij met betrekking tot Matth. 3,12/Luk. 3,17, een tekst 
die voor hem van cruciaal belang is in het debat. Door middel van dit verwijt wil hij 
de donatisten, die zichzelf beschouwen als de ware en bijbelgetrouwe christenen, te 
grazen nemen. Ondertussen blijkt het helemaal niet te gaan over een serieus gebrek 
aan Bijbelkennis bij de donatisten. Wel wordt duidelijk dat bisschop Emeritus zich 
tijdens de discussie als een kat in het nauw gedreven voelt, en dan een ondoordachte 
uitspraak doet. Een tweede voorbeeld is de wijze waarop Augustinus in s. 260C 
(=Mai 94) omgaat met het chiliasme. Aangetoond is dat hij het chiliastische spoor 
inmiddels heeft verlaten. Toch gebruikt hij nog woorden die op het eerste gehoor 
chiliastisch klinken. Op deze wijze kan hij vertrouwde klanken laten horen, terwijl 
hij in werkelijkheid een andere boodschap communiceert, namelijk een niet-chi-
liastische inkleuring van de beloofde sabbatsrust. Een derde illustratie is de wijze 
waarop de kerkvader zijn originele exegese van de twee dorsvloeren (Matth. 3,12/
Luk. 3,17) introduceert in ps. c. Don. Hij is zich terdege bewust van het feit dat hij 
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feitelijk iets nieuws onthult (aperire). Toch begint hij de betreffende passage met 
de woorden dat ieder die de Schriften kent, wel weet wat hij wil zeggen. Op zich 
is er geen reden om te betwijfelen dat hijzelf overtuigd is van de evidentie van zijn 
Schriftuitleg, maar het is wel duidelijk dat de geadresseerden nog niet weten wat 
hij wil zeggen. Voor hen moet deze uitleg immers nog worden onthuld. Een vierde 
voorbeeld is de manier waarop Augustinus in agon. schrijft dat de kerk zich niets 
aantrekt van hen die haar aanklagen vanwege het kaf dat bij haar hoort. De omvang 
van het vierde hoofdstuk laat zien hoeveel hij zich in werkelijkheid aantrekt van 
deze kritiek. Hij laat de aanklachten niet voor wat ze zijn, maar besteedt veel tijd 
en energie aan de weerlegging ervan. Met een soortgelijke retorische overdrijving 
schrijft de kerkvader in c. Don. dat hij niet weet van welke misdaden de donatisten 
de (katholieke) kerk beschuldigen. In dit verband gaat het over de beschuldigingen 
van verraad (traditio) die vooral Caecilianus betreffen. Hier is geen sprake van ver-
geetachtigheid. Wel wil Augustinus doen alsof deze kwestie hem onbewogen laat. 
Daarbij weet hij zich geruggesteund door de rechter die de Carthaagse rechtszittingen 
inmiddels heeft beslist in het voordeel van de katholieke kerk. Ondertussen laat de 
zaak hem niet zo onbewogen als hij voordoet. In het onmiddellijke vervolg gaat hij 
immers opnieuw gedetailleerd op deze historische kwestie in. Een vijfde voorbeeld 
is de wijze waarop Augustinus in confrontatie met de donatisten de zaak op scherp 
zet. Objectief gezien is er geen sprake van een wezenlijk verschil wat betreft leer 
(doctrina) en leven (mores). Maar in het twistgesprek waarin Augustinus de illegi-
timiteit van de donatistische afscheiding wil bewijzen, probeert hij de tegenstelling 
tussen katholieken en donatisten zo groot mogelijk te maken. Dat is wel begrijpelijk 
gezien het punt dat hij in de argumentatie wil maken, maar het bevestigt tegelijk dat 
men bij de interpretatie van de teksten rekening moet houden met zijn retorische 
professionaliteit.

8.23 Nieuwe vertalingen

Vertaalkundig zijn er enkele ontdekkingen gedaan. In het klassieke Latijn kan area 
meerdere betekenissen hebben, maar bij Augustinus wordt in heel zijn oeuvre als 
vanzelfsprekend de dorsvloer bedoeld. In alle geraadpleegde vertalingen van conf. en 
ciu. wordt area nog vertaald als plein, straat of binnenplaats. In andere teksten wordt 
area soms vertaald als veld. Maar deze vertalingen behoeven verbetering. Bedoeld 
is immers de dorsvloer. Er is één uitzondering, namelijk een passage in conf. 2,9 
(in areis). Hier is de vertaling ‘op de dorsvloeren’ wel mogelijk, maar er zijn goede 
argumenten om te kiezen voor een andere vertaling: op de begraafplaatsen. Dat zou 
betekenen dat de getrainde retor een jeugdzonde uit de tijd van zijn geestelijke dood 
situeert op de plaats van de dood in de meest letterlijke zin. Een andere taalkwestie 
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is het Latijnse woord voor de wan. Tertullianus en Cyprianus maken nog gebruik 
van de aanduiding pala (schop, wan), conform vroege versies van Matth. 3,12/Luk. 
3,17 in de Vetus Latina. Maar bij Augustinus is pala een verouderd begrip geworden, 
en is de gebruikelijke aanduiding uentilabrum.

8.24 Nieuwe dateringen

In het inleidende hoofdstuk is al opgemerkt dat de gehanteerde methodiek bruik-
bare informatie voor de datering van de werken van Augustinus kan opleveren. Op 
grond van de dateerbare niet-homiletische werken is aangetoond dat Augustinus 
inzake het heilshistorische onderscheid tussen de oud- en de nieuwtestamentische 
tijd de beeldtaal van de twee dorsvloeren gebruikt tot ongeveer het jaar 400 en vanaf 
ongeveer 400-402 de dorsvloer van Gideon. Dit betekent dat de volgende preken 
gedateerd worden in de periode vóór 402 AD: en. Ps. 47; en. Ps. 88,1; en Ps. 94; s. 
77; s. 101; s. 137; s. 229F (=Guelf. 10) en s. 313G (=Morin 2). Dit betekent ook dat 
de volgende preken gedateerd moeten worden in de periode vanaf 400 AD: en. Ps. 
45; en. Ps. 71; en. Ps. 137; s. 131 en s. 360A (=Dolbeau 24). Verder kan s. 130 (twee 
graansoorten op één dorsvloer) worden gedateerd in dezelfde periode als diu. qu., 
dus tijdens het presbyteriaat (rond 395 AD of eerder). Op grond van het chiliastische 
woordgebruik met een niet-chiliastische lading kan de datering van s. 260C (=Mai 94) 
worden vervroegd: in ieder geval tussen 394 en 400, zeer waarschijnlijk in 394-395 
AD. Wat betreft ep. 98 maakt de wijze waarop de dorsvloer functioneert duidelijk 
dat hierin de pelagiaanse polemiek inzake de erfzonde actueel is, op soortgelijke 
wijze als in pecc. mer. (411-412 AD), gest. Pel. (begin 417 AD) en c. Iul. (421-423 
AD). Daarom kan de datering van deze brief worden gepreciseerd tot 411-414 in 
plaats van 408-414 AD.

8.25 Vier voorstellen voor verder onderzoek

In dit proefschrift is enige aandacht besteed aan de invloed van vroegere kerkvaders 
op Augustinus met betrekking tot de area als metafoor voor de kerk. Verder zijn 
er aanwijzingen gevonden voor manichese invloed op Augustinus’ exegese van de 
dorsvloer (Matth. 3,12/Luk. 3,17), ook in relatie tot de akker (Matth. 13,24-30 en 
36-43). Tegelijk is duidelijk geworden dat er nog onderzoeksterrein braak ligt wat 
betreft de vraag naar mogelijke invloeden op de exegese van Augustinus, zowel wat 
betreft de thematiek van de dorsvloer alsook in algemenere zin.

Een ander mogelijk onderzoeksveld betreft de visie van Augustinus op de Joden. 
Augustinus verdedigt zowel dat God het Joodse volk niet heeft verworpen alsook een 
eschatologische heilsverwachting voor het Joodse volk, waarbij hij antisemitische 
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tendensen bestrijdt, zowel bij de manicheeërs als bij het eigen kerkvolk. Aangetoond 
is dat deze positieve houding ten opzichte van de Joden niet alleen aanwijsbaar is in 
c. Faust. en ciu., maar ook in een vroeg geschrift zoals exp. Gal., en vooral in zijn 
preken. Hiernaar zou verder onderzoek gedaan kunnen worden, op basis van al zijn 
werken, inclusief zijn preken. Bovendien zou verder onderzocht kunnen worden of, 
en zo ja, in hoeverre Augustinus in dit opzicht uniek is in verhouding tot andere 
kerkvaders. 

Een derde mogelijkheid voor verdere studie is de missionaire visie van Augusti-
nus. In het kader van de mogelijke verandering van kaf in koren is de missionaire 
gezindheid van de kerkvader in beeld gekomen. Deze missionaire drive heeft bij hem 
niet alleen betrekking op zijn eigen verantwoordelijkheid als bisschop, maar ook op 
de verantwoordelijkheid van de gewone man en vrouw in de kerk. Hierover is nog 
weinig geschreven in de secundaire literatuur, en vermoedelijk ligt er vooral in de 
preken interessant materiaal voor verder onderzoek.

Een vierde thema voor verder onderzoek is de invloed van Augustinus’ ecclesio-
logische voorstellingen op de reformatoren en de latere gereformeerde traditie. Vaak 
wordt verondersteld dat Augustinus voor de Reformatie vooral van betekenis is ge-
weest wat betreft zijn visie op zonde en genade, maar niet wat betreft de ecclesiologie. 
In The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine schrijft Eric L. Saak 
bijvoorbeeld dat men niet kan stellen dat Calvijn zijn ecclesiologie op Augustinus 
heeft gebaseerd. Wel merkt hij hierbij op dat Calvijn ‘zijn’ Augustinus grondig heeft 
gekend.2 Eerder heeft Balke in zijn proefschrift over Calvijn en de wederdopers al 
gesignaleerd dat Calvijn in deze polemiek kan verwijzen naar Augustinus en de 
donatisten, maar de invloed van Augustinus op Calvijn wordt in zijn dissertatie niet 
systematisch onderzocht.3 Toch wordt bij een eerste inventarisatie van de Institutie 
al duidelijk dat Calvijn ecclesiologisch gezien meer verwantschap met Augustinus 
heeft dan men op grond van expliciete referenties van Calvijn zou denken. Concreet 
gaat het bijvoorbeeld over de kerk als moeder, over de eenheid van de wereldwijde 
kerk, en over de zichtbare kerk en haar gemengde gestalte. Calvijn spreekt verder 
over het geringe aantal korenkorrels tussen het vele kaf en over het tolereren van de 
huichelaars in de kerk tot de oordeelsdag. Ook noemt hij het heilsnoodzakelijk om 
zich te voegen bij de zichtbare kerk. In dit verband polemiseert hij met een schisma-
tiek front in zijn eigen dagen, namelijk de wederdopers. Daarbij schrijft hij over de 
permixtio van de kerk, en betoogt hij op soortgelijke wijze als Augustinus dat men 
zich niet mag afscheiden vanwege de onheiligheid van de kerk. Evenals Augustinus 

2.  Cf. E.L. Saak, ‘Ecclesiology’ in: K. Pollmann and W. Otten (Eds.), The Oxford Guide to the Histo-
rical Reception of Augustine, vol. 2, Oxford 2013, p. 912-917, met name p. 915.

3.  Cf. W. Balke, Calvijn en de doperse radikalen, Amsterdam 1973.
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refereert hij hierbij aan de metaforen van het visnet (rete) met goede en slechte vis, 
de akker (ager) met onkruid en tarwe en de dorsvloer (area) met koren en kaf. In 
zijn aansporing tot tolerare in plaats van separare komt de verwijzing naar de dors-
vloer zelfs terug in een citaat uit dezelfde brief van Cyprianus waaruit Augustinus 
herhaaldelijk citeert (Cypr. ep. 54,3).4 Nu is deze ecclesiologische argumentatie van 
rooms-katholieke zijde vaak ingebracht tegen de Reformatie als zodanig, inclusief 
Calvijn. Maar in zijn verdediging baseert Calvijn zich opnieuw op een argument 
dat herkenbaar is bij Augustinus, namelijk dat eenheid in de leer (doctrina) en/of de 
prediking (uerbi praedicatio) en in de sacramenten (sacramenta) een vereiste is voor 
de eenheid van de kerk.5 Met deze opmerkingen is het laatste woord nog niet gezegd 
over de invloed van Augustinus op de Reformatie wat betreft de ecclesiologie. Wel 
wordt hiermee het vermoeden geïllustreerd dat er op dit gebied meer te ontdekken 
is dan veelal wordt aangenomen, en dat hiermee winst kan worden behaald voor de 
verdere doordenking van de ecclesiologische vraagstukken in de tegenwoordige tijd.

4.  Cf. Ioannes Calvinus, Institutio Christianae Religionis (ed. 1559), 4,1,1-4,2,6. De genoemde meta-
foren voor de tijdelijke permixtio van de kerk verschijnen in 4,1,13; de verwijzing naar Cyprianus 
in 4,1,9.

5.  Cf. Ioannes Calvinus, Institutio Christianae Religionis (ed. 1559) 4,2,5.
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Samenvatting

In hoofdstuk 1 is beargumenteerd waarom de dorsvloer (area) bij Augustinus een 
belangrijke metafoor is die zowel betrekking heeft op de ecclesiologie als de es-
chatologie. Verder heeft de beschrijving van de stand van zaken in het onderzoek 
inzichtelijk gemaakt dat er nog geen grondig onderzoek is gedaan naar de betekenis 
van de dorsvloer bij Augustinus, waarbij rekening is gehouden met heel zijn oeuvre, 
met de chronologie van de teksten en de bijbehorende ontwikkelingsgang, en met de 
verschillende contexten waarin de beeldspraak functioneert. Methodisch is ervoor 
gekozen om de teksten zoveel mogelijk in chronologische volgorde te bespreken. 
Daarbij zijn de niet-homiletische en de homiletische werken afzonderlijk besproken, 
zowel vanwege het verschil in genre, alsook vanwege de problematiek van de chro-
nologie van de preken. Geconstateerd is dat het onderzoeksveld 50 niet-homiletische 
en 102 homiletische werken betreft.

Hoofdstuk 2 behandelt diverse ante dicenda. Deels hebben deze betrekking op de 
letterlijke betekenis van de area in de jaarlijkse landbouwcyclus. Daarbij is aan-
getoond dat het Latijnse woord area bij Augustinus als vanzelfsprekend betekent: 
dorsvloer. Er is één uitzondering gevonden. In conf. 2,9 wordt beschreven dat de 
bekende perendiefstal uit zijn jeugdjaren wordt beraamd in areis. Waarschijnlijk is de 
betekenis hier: op de begraafplaatsen. Dat zou betekenen dat Augustinus deze daad 
uit de tijd van zijn vroegere geestelijke dood situeert op de plaats van de dood in de 
meest letterlijke zin. Bij Augustinus functioneert de dorsvloer meestal als beeldspraak 
voor de kerk. De belangrijkste Schrifttekst voor de symbolische betekenis van de 
dorsvloer is Matth. 3,12/Luk. 3,17 (de komst van Christus op de dorsvloer met de 
wan). Verder is Richt. 6,36-40 (de vacht en de dorsvloer van Gideon) een Bijbelse 
bron met een eigen symbolische betekenis. De enige patristische bron waaraan Au-
gustinus expliciet refereert inzake de dorsvloer als metafoor voor de permixtio van 
de kerk is Cyprianus. Het betreft enkele citaten waarin Cyprianus deze metafoor 
gebruikt in confrontatie met de novatianen die zich hebben afgescheiden vanwege 
de onheiligheid van de kerk. Augustinus beroept zich op deze woorden in zijn eigen 
strijd tegen de donatisten die zich eveneens hebben afgescheiden vanwege de on-
heiligheid van de kerk. Wanneer de kerkvader van Hippo Regius de dorsvloer inzet 
tegen de afgescheiden donatisten, kiest hij er dus bewust voor om verder te gaan in 
het spoor dat Cyprianus eerder heeft uitgezet. In hoofdstuk 2 is ook steekproefsgewijs 
gezocht naar mogelijke patristische bronnen die niet met name worden genoemd: 
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(a) Ambrosius als een belangrijke leermeester van Augustinus, (b) Tertullianus als 
een vroege representant van de Noord-Afrikaanse traditie en (c) Origenes als een 
invloedrijke exegeet.

De allegorese van Gideons dorsvloer (Richt. 6,36-40) heeft Augustinus vermoe-
delijk leren kennen via zijn leermeester Ambrosius. Mogelijk heeft hij deze ook zelf 
gevonden bij Origenes. Bij beide kerkvaders is deze namelijk getraceerd. Bovendien 
schrijft Origenes dat hij het grondpatroon van deze allegorische exegese al aan ande-
ren heeft ontleend. Het betreft dus een min of meer bekende allegorese in de Vroege 
Kerk, overigens niet bij het Noord-Afrikaanse kerkvolk. De komst van Christus op 
de dorsvloer met de wan (Matth. 3,12/Luk. 3,17) wordt door Tertullianus en Origenes 
verbonden met een zuivering van de kerk in de tegenwoordige tijd. Origenes betrekt 
het wannen op de persoonlijke levensheiliging van de gelovigen, Tertullianus op de 
vervolging van de kerk en de afscheiding van het kaf van onwaardige christenen. 
Toch heeft Irenaeus in vroegere jaren deze tekst als vanzelfsprekend eschatologisch 
geïnterpreteerd. Deze eschatologische interpretatie komt terug bij de latere kerkva-
ders Cyprianus, Ambrosius en Augustinus.

Wat betreft de Noord-Afrikaanse kerkvaders is de gangbare visie in recent onder-
zoek dat Augustinus in ecclesiologisch opzicht een radicale breuk met de Noord-Afri-
kaanse traditie zou betekenen. Volgens bijvoorbeeld Tilley en Gaumer zou Augus-
tinus met zijn visie op de permixtio van de kerk afscheid hebben genomen van de 
kerkelijke heiligheidsidealen van zijn voorgangers. Daarbij worden Tertullianus en 
Cyprianus voorgesteld als representanten van de Noord-Afrikaanse martelarenkerk, 
in contrast met Augustinus als representant van de staatskerk. Deze voorstelling 
van zaken is niet houdbaar in het licht van de analyses van de dorsvloerteksten. Bij 
Tertullianus functioneert de dorsvloer (Matth. 3,12/Luk. 3,17) nog niet als metafoor 
voor de tijdelijke permixtio van de kerk, maar bij Cyprianus al wel. In ecclesiologisch 
opzicht kan Augustinus dus met recht een beroep doen op Cyprianus. Belangrijk 
in dit verband is een verschil in context tussen enerzijds Cyprianus en Augustinus 
en anderzijds Tertullianus. Cyprianus en Augustinus gebruiken de dorsvloer als 
representanten van de katholieke kerk in confrontatie met een afgescheiden kerk, 
respectievelijk de novatianen en de donatisten. In tegenstelling tot Cyprianus en 
Augustinus heeft Tertullianus zichzelf afgescheiden vanwege de onheiligheid van 
de kerk. Dit verschil in context maakt begrijpelijk dat Augustinus in zijn polemiek 
met de afgescheiden donatisten wel uit de voeten kan met zijn Noord-Afrikaanse 
voorganger Cyprianus, maar niet met Tertullianus.

Hoofdstuk 3 thematiseert de betekenis van de dorsvloer als metafoor voor verschil-
lende heilshistorische bedelingen. In de secundaire literatuur is hieraan nog weinig 
aandacht besteed, omdat de aandacht doorgaans uitgaat naar de area als een van de 
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metaforen voor de permixtio van de kerk. Maar in hoofdstuk 3 wordt onderzocht hoe 
de dorsvloer functioneert voor het verschil tussen de oud- en de nieuwtestamentische 
tijd, en hoe de dorsvloer functioneert in een chiliastisch kader.

Het onderscheid tussen de oud- en nieuwtestamentische bedeling wordt op drie 
manieren door de dorsvloer in beeld gebracht: (1) de vroege teksten (tot ongeveer 
400 AD) spreken over twee dorsvloeren, (2) bij wijze van uitzondering is er sprake 
van twee graansoorten op één dorsvloer (rond 395 AD of eerder), en (3) in de latere 
teksten (vanaf ongeveer 400-402 AD) verschijnt de allegorese van de vacht en de 
dorsvloer van Gideon.

De twee dorsvloeren worden door Augustinus gepresenteerd in het kader van 
zijn exegese van Matth. 3,12/Luk. 3,17. Met deze dorsvloeren worden bedoeld: de 
dorsvloer van het (oudtestamentische) Joodse volk en de dorsvloer van de (nieuw-
testamentische) wereldwijde kerk. Het wannen van de eerste dorsvloer wordt gere-
lateerd aan de eerste komst van Christus, het wannen van de tweede dorsvloer aan 
zijn eschatologische komst. Voor zover deze uitleg betrekking heeft op de Joodse 
dorsvloer die al is gewand (uentilata est), heeft Augustinus hem vermoedelijk leren 
kennen in zijn manichese jaren. Het lijkt misschien onwaarschijnlijk dat Augustinus 
een manichese exegese wil introduceren in de periode waarin hij radicaal afstand 
van het manicheïsme heeft genomen. Toch blijkt bij nader inzien dat hij hier geen 
manichese ideeën introduceert in de katholieke kerk, maar deze juist bestrijdt. Op 
een originele wijze combineert hij de uitleg van de Joodse dorsvloer die al is gewand 
met de algemeen bekende uitleg waarin de dorsvloer wordt betrokken op de kerk 
die nog ‘gewand’ moet worden. Het resultaat is een nieuw concept waarin de beide 
dorsvloeren functioneren om twee verschillende fasen in de heilshistorie inzichtelijk 
te maken, namelijk van het Oude en het Nieuwe Testament. Op deze wijze honoreert 
Augustinus de betekenis van het Oude Testament, en geeft hij aan het Joodse volk 
een eigen plaats in de heilsgeschiedenis. Hij doet dit op een wijze die haaks staat 
op het gedachtegoed van de manicheeërs, die het Oude Testament verwerpen en het 
Joodse volk veroordelen. Hij wijst bijvoorbeeld op de vele heiligen onder het Joodse 
volk conform het Oude Testament. Ook attendeert hij op de overeenkomst tussen 
de oud- en de nieuwtestamentische dorsvloer wat betreft de permixtio van beide 
dorsvloeren. Verder benadrukt hij de continuïteit tussen de twee dorsvloeren: de 
nieuwtestamentische wereldwijde kerk is voortgekomen uit het oudtestamentische 
Joodse volk. Bovendien wordt de kerk van het Nieuwe Testament bijeengebracht uit 
Joden en heidenen. Ondertussen laat Augustinus wel staan dat de oudtestamentische 
dorsvloer van het Joodse volk is gewand (uentilata est). Hiermee impliceert hij dat 
er voor de Joden, evenals voor alle andere mensen, geen heil is buiten de katholieke 
kerk. Toch keert hij zich in dit verband expliciet tegen de visie dat God het Joodse 
volk zou hebben verworpen. Hij bewijst zich als een kerkvader die nadrukkelijk 
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aandacht vraagt voor de continuïteit van Gods heilshandelen met het Joodse volk en 
die de betekenis van het Oude Testament verdedigt. Ondertussen is het feit dat Au-
gustinus zich in zijn geschriften, en nog meer in zijn preken, herhaaldelijk keert tegen 
anti-Joodse sentimenten, een indicatie dat deze bij het katholieke kerkvolk leven.

Bij wijze van uitzondering maakt Augustinus het heilshistorische onderscheid 
tussen de oude en de nieuwe bedeling door middel van twee graansoorten op één 
dorsvloer (in diu. qu. 61 en in s. 130). De oudtestamentische tijd wordt vergeleken 
met het dorsen van gerst, de nieuwtestamentische met het dorsen van tarwe. Hierdoor 
komt het kwalitatieve onderscheid tussen beide bedelingen in beeld, in casu (a) het 
verschil tussen verhulling en onthulling van de heilsgeheimen en (b) het verschil 
tussen vleselijk en geestelijk. Wanneer de kerkvader in dit verband spreekt over gerst 
in onderscheid van tarwe spreekt hij op retorische wijze over het oudtestamentische 
volk, en wil hij vooral iets communiceren over mensen binnen de kerk die volgens 
hem vleselijk in plaats van geestelijk zijn.

In zijn latere werken (vanaf ongeveer 400-402 AD) maakt Augustinus op een an-
dere wijze gebruik van de area als metafoor voor de distributio temporum, namelijk 
door middel van het tweevoudige teken van de vacht en de dorsvloer van Gideon 
(Richt. 6,36-40). In deze allegorese staat het eerste teken (de doorweekte vacht op 
de droge dorsvloer) symbool voor de oudtestamentische tijd waarin het heil beperkt 
blijft tot het volk Israël. Het tweede teken (de droge vacht op de doorweekte dorsvloer) 
staat symbool voor de nieuwtestamentische tijd waarin de kerk wereldwijd wordt 
verspreid. Deze allegorese heeft als voordeel dat hiermee zowel het kwantitatieve 
als het kwalitatieve onderscheid tussen beide heilshistorische bedelingen in beeld 
wordt gebracht. Concreet gaat het daarbij om (a) het verschil tussen het ene volk en 
alle volken (de wereldwijde kerk) en (b) het verschil tussen de verhulde en onthulde 
vorm waarin Gods genade in Christus verschijnt. De beeldspraak van de droge vacht 
op de doorweekte dorsvloer zou de indruk kunnen wekken dat de gelovigen uit de 
heidenen de plaats hebben ingenomen van het volk Israël, maar dat wordt niet be-
doeld. Evenals in zijn vroege werken herhaalt Augustinus in zijn latere werken dat de 
nieuwtestamentische kerk wordt bijeengebracht uit Joden en heidenen. Ook blijft hij 
spreken over vele gelovigen uit het Joodse volk. Nadrukkelijk communiceert hij dat 
de tegenwoordige droogte van de vacht niet betekent dat het Joodse volk als etnische 
categorie afgeschreven zou zijn. Dit doet hij allermeest in zijn preken, vermoedelijk 
evenals eerder in reactie op anti-Joodse sentimenten. Wel betekent de beeldtaal van 
de droge vacht een negatief oordeel over de contemporaine Joden die niet in Christus 
geloven. Maar volgens hem is de huidige droogte van de vacht slechts tijdelijk: het 
Joodse volk zal nog tot geloof in Christus komen.

Als metafoor voor heilshistorische bedelingen kan de area bij Augustinus ook 
functioneren in een chiliastisch kader, namelijk in s. 259. In deze voorstelling van 
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zaken luidt de komst van Christus met de wan het begin in van een eschatologische 
tussentijd, voorafgaand aan de eeuwige bestemmingen van koren en kaf. Feitelijk 
betreft het een gematigde variant van het chiliasme, zelfs gematigder dan de vorm 
die hij later in ciu. 20,7 nog tolerabilis noemt. Algauw neemt Augustinus afstand 
van de verwachting van een toekomstig vrederijk op aarde, waarschijnlijk al voor-
dat hij wordt gewijd als bisschop (halverwege 395 AD). Toch distantieert hij zich 
aanvankelijk niet openlijk van een chiliastisch heilshistorisch denkpatroon. Dat 
wordt vooral duidelijk in s. 260C (=Mai 94). In deze preek maakt de prediker nog 
wel gebruik van begrippen die chiliastisch klinken, en in de secundaire literatuur 
zijn deze herhaaldelijk als chiliastisch geduid. Maar in werkelijkheid krijgen de 
zogenaamde chiliastische elementen in s. 260C (=Mai 94) een niet-chiliastische 
lading en wordt de dorsvloer niet meer chiliastisch ingekleurd. Ondertussen kan 
hieruit worden afgeleid dat de verwachting van een toekomstig vrederijk op aarde 
wel leeft onder het Noord-Afrikaanse kerkvolk. Blijkbaar vindt Augustinus het in 
de begintijd van zijn ambtelijke functioneren niet verstandig om deze chiliastische 
voorstellingen openlijk te bekritiseren.

Hoofdstuk 4 concentreert zich op het heilshistorische onderscheid tussen de tijd voor 
en vanaf het laatste oordeel, ofwel het verschil tussen nu en straks (nunc et tunc). In 
dit verband functioneert de dorsvloer als metafoor voor de tijdelijke permixtio van 
de kerk. In de secundaire literatuur wordt de thematiek van de gemengde gestalte 
van de kerk als vanzelfsprekend gerelateerd aan de donatistische polemiek. Maar 
wanneer men rekening houdt met de verschillende contexten waarin de dorsvloer 
verschijnt, wordt duidelijk dat deze beeldspraak al betekenis krijgt in de manichese 
polemiek. De manicheeërs beschouwen zichzelf als de ware christenen. Zij veroor-
delen de onheiligheid van de kerk, en presenteren zichzelf als het betere alternatief. 
In weerwoord tegen deze manichese kritiek betoogt Augustinus dat de kerk in haar 
huidige gestalte is zoals een dorsvloer waar koren en kaf vooralsnog onderling zijn 
vermengd. Hiermee distantieert hij zich van de manichese voorstelling van een 
zuivere kerk te midden van een onheilige wereld. Daarbij stelt hij niet alleen het 
ecclesiologische heiligheidsideaal van de manicheeërs onder kritiek, maar ook de 
zijns inziens teleurstellende praktijk bij de manicheeërs.

Evenals de manicheeërs laten de donatisten zich voorstaan op hun heiligheid als 
gemeenschap van ware christenen, in onderscheid van de katholieke kerk. Al is 
de donatistische polemiek verschillend van de manichese, feitelijk functioneert de 
dorsvloer hierin op soortgelijke wijze, namelijk om de kritiek op de onheilige leef-
wijze van kerkleden te pareren. Augustinus gebruikt de dorsvloer in de verdediging 
tegen de donatistische kritiek op de onheiligheid van de kerk, en vervolgens ook in 
de aanval op de donatistische heiligheidspretenties.
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In de verdediging tegen de donatisten brengt de area drie verschillende fronten in 
beeld: (1) de kwestie van de vervolging (persecutio), (2) de kwestie van het verraad 
(traditio) en (3) de persoonlijke integriteit van Augustinus. 

Inzake de persecutio legt de chronologische analyse van de teksten een ontwikke-
ling bloot van afwijzing, via innerlijke ambivalentie naar weloverwogen rechtvaar-
diging van het overheidsoptreden tegen de donatisten. Concreet betekent dit dat de 
rechtstreeks betrokkenen bij de persecutio aanvankelijk worden vereenzelvigd met 
het kaf (ep. 23, 392 AD). Maar de vanzelfsprekendheid waarmee Augustinus dat doet, 
verdwijnt al in ps. c. Don. (393-394 AD). In het eerste boek van c. litt. Pet. (boek 1: 
400 AD) verdedigt hij een gematigde vorm van overheidsmaatregelen tegen de do-
natisten, maar schrijft hij de excessen nog op het conto van het kaf. Later (vanaf ep. 
105, 409 AD) verdwijnt zijn eerdere gereserveerdheid. Onomwonden stelt hij dat de 
donatisten geen recht van spreken hebben met hun beschuldigingen van persecutio. 
In zijn verdediging worden dwangmaatregelen om de donatisten terug te brengen in 
de katholieke kerk niet langer beschouwd als kenmerkend voor het kaf.

De donatistische aanklachten die zijn gerelateerd aan de traditio zijn vooral histo-
risch van aard. Deze historische kwestie is minder emotioneel beladen dan de actuele 
kwestie van de persecutio. Toch staat of valt het bestaansrecht van de donatistische 
afscheiding hiermee, theologisch gezien. Aanvankelijk (ps. c. Don., 393-304 AD) 
volstaat Augustinus met de verdediging dat de oude beschuldigingen tegen Caecilia-
nus niet zijn bewezen. Bovendien is de zaak indertijd juridisch beslist in het voordeel 
van de katholieke kerk: causa finita est. Wanneer duidelijk wordt dat de donatisten 
hiermee allerminst genoegen nemen, verdiept Augustinus zich verder in deze zaak. 
Door middel van allerlei historische details probeert hij het eigen gelijk te bevestigen. 
Toch zoekt hij zijn kracht vooral in het ecclesiologische principe dat de kerk in haar 
huidige gestalte nog een corpus permixtum is. Daarbij gebruikt hij de metafoor van 
de dorsvloer om het niveau van de wederzijdse beschuldigingen te overstijgen. Door 
middel van deze metafoor schept hij in zijn retorische argumentatie ruimte voor de 
erkenning dat de donatistische aanklachten hout zouden kunnen snijden. Daarbij gaat 
het hem vooral om het ecclesiologische principe dat de aanwezigheid van kaf geen 
reden is om de dorsvloer van de kerk te verlaten. Kortom, de beschuldigingen van 
verraad vormen geen legitieme rechtvaardiging voor de donatistische afscheiding. 

Inzake het derde front van de persoonlijke aanklachten tegen Augustinus func-
tioneert de dorsvloer op soortgelijke wijze om het niveau van een discussie over 
de feitelijke beschuldigingen te overstijgen. De kerkvader gaat wel gedetailleerd 
in op pogingen van Petilianus en Cresconius om zijn integriteit als bisschop van 
de katholieke kerk te ondermijnen. Toch spitst hij de zaak niet toe op een bewijs-
voering voor zijn persoonlijke onschuld, maar op het theologische principe van de 
tijdelijke permixtio van de kerk. De beschuldigingen kunnen hooguit aantonen dat 
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hij als persoon geen koren maar kaf in de kerk zou zijn. Zelfs in dat geval maakt 
de dorsvloer duidelijk dat de aanklachten de donatisten niet het recht geven om te 
volharden in hun afscheiding.

Augustinus gebruikt de metafoor van de dorsvloer niet alleen om de donatistische 
verwijten te pareren, maar ook om over te gaan tot de tegenaanval. In dit verband 
komen de kwesties van persecutio en traditio terug. Daarbij is het de bedoeling van 
de kerkvader dat de aanklachten tegen de katholieke kerk als een boemerang terug-
keren naar de donatisten. Inzake de persecutio klinkt van meet af aan het verwijt 
dat de donatisten zelf boter op hun hoofd hebben, gezien het gewelddadige optreden 
van de circumcelliones. In recente secundaire literatuur wordt de katholieke kritiek 
op de circumcelliones vooral geïnterpreteerd als politieke retoriek om de overheid 
te motiveren met hardere hand op te treden tegen de donatisten. Maar daarbij gaat 
men voorbij aan de betekenis die de dorsvloer bij Augustinus krijgt. Deze metafoor 
laat zien dat het hem primair gaat om de ecclesiologische discussie, namelijk om 
het ondermijnen van de heiligheidsclaims waarmee de donatisten hun afscheiding 
theologisch rechtvaardigen. Dat wordt nog duidelijker wanneer de kwestie van de 
traditio wordt ingezet in de tegenaanval. Inzake de persecutio voelt de kerkvader 
zich aanvankelijk nog bezwaard vanwege de rol die de katholieken hebben gespeeld, 
maar inzake de traditio speelt hij de bal meteen terug naar de tegenpartij. Onder 
verwijzing naar juridisch bewijsmateriaal stelt hij dat een deel van de schismatie-
ke bisschoppen die Caecilianus hebben veroordeeld vanwege traditio zelf te boek 
staat als traditor. Zo wil hij de donatisten, die zich hebben afgescheiden vanwege 
de vermeende traditio van Caecilianus, dwingen tot de erkenning dat het kaf van 
de traditores in hun eigen gelederen aanwijsbaar is. Deze erkenning zou immers 
impliceren dat de historische kwestie van de traditio ook volgens de donatistische 
principes geen theologische rechtvaardiging voor afscheiding meer kan zijn.

Wanneer Augustinus wil bewijzen dat de donatisten hun ecclesiologische heilig-
heidsclaims niet kunnen volhouden, confronteert hij hen herhaaldelijk met de zaak 
van Maximianus (causa Maximiani/maximianensium). Voor de donatisten is het een 
onverkwikkelijke kwestie. Het betreft een afscheiding in hun eigen kerk, een reden 
waarom Augustinus hierin een rechtvaardige vergelding van God ziet. De kerkvader 
gebruikt deze kwestie onder andere om de verwijten inzake de persecutio te pareren. 
Volgens hem hangen de donatisten wel de martelaar uit vanwege de vijandige hou-
ding van de katholieke kerk. Maar in de kwestie van Maximianus hebben zijzelf de 
overheid ingeschakeld om hardhandig op te treden tegen de maximianisten. De causa 
maximianensium is voor Augustinus allermeest relevant om te demonstreren dat de 
handelswijze van de donatisten ten opzichte van de maximianisten in strijd is met 
hun eigen ecclesiologische principes. Volgens deze principes was het donatistische 
schisma noodzakelijk, omdat de zonden van het kaf (in casu met name het vermeende 
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verraad van Caecilianus) het koren zouden verontreinigen. Maar volgens Augustinus 
hebben zij in hun ruimhartigheid ten opzichte van de door henzelf geëxcommuni-
ceerde maximianisten onbedoeld erkend dat de kerk een corpus permixtum is, en 
dat de zonden van het kaf het koren niet verontreinigen. Zij hebben dus feitelijk de 
belangrijkste theologische rechtvaardiging van hun schisma opgegeven. Al betekent 
de causa maximianensium inhoudelijk weinig nieuws voor het ecclesiologische debat, 
in de praktijk groeit zij uit tot de historische kroongetuige van Augustinus tegen de 
donatistische afscheiding.

Een belangrijk onderdeel van hoofdstuk 4 is de paragraaf over de dorsvloer als 
de Bijbelse kroongetuige in het donatistische debat. In studies over de permixtio 
van de kerk is tot nog toe relatief weinig aandacht besteed aan de gelijkenis van de 
area (Matth. 3,12/Luk. 3,17), vooral in vergelijking met de ager (Matth. 13,24-30 
en 36-43). Toch spreekt Augustinus al in mor. (387-389 AD) een zekere voorkeur 
uit voor de area boven de ager. In de donatistische polemiek heeft de dorsvloer 
bovendien het primaat boven alle andere metaforen voor de gemengde gestalte van 
de kerk. Dit valt vooral op, omdat Optatus van Mileve, Augustinus’ voorganger in 
de donatistische polemiek, in zijn polemische werken alleen gebruikmaakt van de 
gelijkenis van de akker. Maar Augustinus kan hiermee minder goed uit de voeten, 
vooral omdat de beeldtaal van het onkruid tussen de tarwe ook betrokken kan worden 
op een zuivere kerk midden in een onheilige wereld. Vermoedelijk is hij al bekend 
met deze interpretatie van de akker vanuit zijn manichese jaren, zeker is dat deze 
later terugkomt in de donatistische polemiek. Toch schakelt hij na verloop van tijd 
(vanaf ep. 43, 396 AD) ook de akker in als gelijkenis voor de tijdelijke permixtio 
van de kerk. Bij nader inzien kiest hij in dit opzicht dus voor het spoor van zijn ka-
tholieke voorgangers in Noord-Afrika, met name Cyprianus en Optatus. Behalve de 
dorsvloer en de akker verschijnen ook andere gelijkenissen voor de permixtio, zoals 
het visnet met goede en slechte vis, het huis met goede en slechte vaten, en de kudde 
met schapen en bokken. Maar de dorsvloer blijft op de voorgrond in beeld, en krijgt 
na verloop van tijd weer de hoofdrol. Dat wordt vooral duidelijk tijdens de collatio 
Carthaginensis (juni 411 AD). Hieraan is tot nog toe geen aandacht besteed in het 
onderzoek van deze Carthaagse rechtszittingen. Toch gaat het om een ontwikkeling 
die van belang is voor het inhoudelijke debat met de donatisten. In de loop van het 
theologische twistgesprek over de kerk blijkt namelijk dat de donatisten het meest 
in verlegenheid worden gebracht met de area als Bijbels bewijs tegen afscheiding. 
Achteraf beschouwt de kerkvader de dorsvloer zelfs als de Bijbelse kroongetuige 
in het theologische debat over de permixtio van de kerk, en concludeert hij dat de 
donatisten met name schaakmat zijn gezet met deze metafoor.

In de pelagiaanse polemiek blijkt de dorsvloer nauwelijks te functioneren. De dis-
cussie met de pelagianen gaat wel over de heiligheid van de kerk, evenals de discussie 
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met de manicheeërs en de donatisten, maar in deze context spitst het debat zich toe 
op de heiligheid van de afzonderlijke gelovigen. Op zich spreekt Augustinus wel 
over een bepaalde permixtio van de individuele leden: de gelovigen hebben volgens 
hem levenslang te strijden tegen hun inwendige zondigheid (concupiscentia). Toch 
laat hij in dit verband de beeldtaal van de dorsvloer liggen. Een uitzondering vormen 
enkele teksten met betrekking tot een specifieke discussie over de erfzonde, voor 
zover deze betrekking heeft op het aspect van de schuld (reatus) die in de doop wordt 
afgewassen. Maar wanneer het gaat over de erfzonde, voor zover deze betrekking 
heeft op de blijvende inwendige zondigheid, argumenteert de kerkvader met andere 
Schriftgegevens dan de dorsvloer. 

In de context van de eigen kerk krijgt de dorsvloer wel weer een belangrijke plaats 
als metafoor voor de tijdelijke permixtio kerk. In de niet-homiletische, en nog veel 
meer in de homiletische werken communiceert Augustinus dat er in de tegenwoordige 
tijd nog geen sprake is van een zuivere kerk op aarde. Op deze wijze wil hij als pastor 
en prediker zijn eigen mensen toerusten tegen de zuigkracht van heiligheidsbewe-
gingen buiten de kerk, zoals de manicheeërs en vooral de donatisten. In dit verband 
functioneert de dorsvloer als aansporing om trouw te blijven binnen de eigen kerk 
en zich niet af te scheiden vanwege de onheiligheid van slechte christenen, ofwel als 
aansporing tot tolerare in plaats van separare. Meer dan in de andere contexten komt 
in de context van de eigen kerk uit de verf dat de permixtio ook een confronterend 
en onderscheidend element heeft. De aanwezigheid van kaf in de kerk impliceert dat 
niet alle leden van de kerk als vanzelfsprekend behoren bij het koren. Vooral in de 
preken is de klacht over het vele kaf in de kerk een constante. In dit verband laat de 
kerkvader merken dat hij de verontrusting over het vele kaf ervaart als een zware last 
in zijn ambtelijke verantwoordelijkheid. Desondanks spreekt hij herhaaldelijk zijn 
vertrouwen uit dat God garant staat voor een uiteindelijk goed resultaat. Ondertussen 
betekent de realiteit van vele slechte christenen (het vele kaf) een potentieel gevaar 
voor de andere gemeenteleden. In de donatistische polemiek heeft de kerkvader de 
neiging om dit potentiële gevaar te bagatelliseren. Waar de donatisten de katholie-
ken confronteren met de besmettelijke werking van de vermeende zondigheid van 
met name Caecilianus, betoogt Augustinus dat ieder verantwoordelijk is voor zijn 
eigen schuld, en dat niemand wordt verontreinigd door andermans zonden. In dit 
verband gaat het hem om de toerekening van de schuld. Maar als pastor en prediker 
voor eigen parochie toont hij zich bewust van een andere potentiële bedreiging van 
het kaf voor het koren, namelijk de invloed van een zondige levenswandel. Vooral 
in zijn preken ziet de kerkvader het als zijn verantwoordelijkheid om hiervoor te 
waarschuwen. Hieruit blijkt dat zijn verzet tegen het schismatieke heiligheidsstreven 
van de donatisten samengaat met het verlangen naar heiligheid in de christelijke 
gemeente. Bovendien is geconstateerd dat permixtio van de kerk en de bijbehorende 
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tolerantia door de kerkvader consequent worden geplaatst in het perspectief van de 
eschatologische scheiding van koren en kaf. De aansporing tot tolerare in plaats van 
separare betekent dus geen onbegrensde verdraagzaamheid.

Hoofdstuk 5 laat zien dat de dorsvloer bij Augustinus niet alleen functioneert als 
metafoor voor de permixtio van de kerk, maar ook als beeldspraak die inzichtelijk 
maakt dat de toekomstige scheiding van koren en kaf zich al aftekent in het heden. 
Dit aspect van het ‘reeds’ van het laatste oordeel is in de secundaire literatuur veelal 
buiten beeld gebleven, omdat de aandacht eenzijdig is gericht op het aspect van de 
tijdelijke vermenging. Maar bij de kerkvader krijgt de dorsvloer ook betekenis als 
metafoor voor (a) het onderscheid binnen en buiten de kerk en (b) het onderscheid 
tussen koren en kaf binnen de kerk.

Inzake het onderscheid binnen en buiten de kerk presenteert Augustinus de ka-
tholieke kerk als de enige dorsvloer van Christus. Vanaf zijn vroegste tot zijn laatste 
werken communiceert hij het kerkelijke adagium dat er geen heil is buiten deze 
kerk (extra ecclesiam nulla salus). Al in uera rel. (390 AD) bakent hij de ecclesia 
catholica scherp af ten opzichte van de heidenen (pagani), de ketters (haeretici), 
de scheurmakers (schismatici) en de Joden (Iudaei). In de praktijk functioneert de 
dorsvloer nauwelijks voor het verschil tussen de christelijke kerk en de heidenen of 
de Joden. Dit is verklaarbaar: de heidenen en de Joden beschouwen zichzelf immers 
als niet-christelijk. Het verschil met de kerk is hier zo evident, dat er weinig aandacht 
aan besteed hoeft te worden. Dat ligt anders met de manicheeërs en de donatisten 
die zich wel als christelijk beschouwen. In de polemiek met hen betoogt Augus-
tinus dat het koren van de ware gelovigen alleen te vinden is binnen de dorsvloer 
van de katholieke kerk. Wel waardeert hij de donatisten (schismatici) aanmerkelijk 
positiever dan de manicheeërs (haeretici), al is dat in de hitte van de polemiek niet 
altijd zichtbaar. Hij schrijft al in uera rel. (390 AD) dat er overeenstemming is 
met de donatisten in de leer (doctrina) en in de heilige handelingen (sacramenta), 
maar niet met de manicheeërs. Illustratief is bijvoorbeeld dat Augustinus rond de 
Carthaagse rechtszittingen van 411 AD heeft meegewerkt aan een verenigingsvoor-
stel met de donatisten, waarbij de ambtsdragers mogen terugkeren met behoud van 
hun ambtelijke waardigheid. Deze houding zou ondenkbaar zijn ten opzichte van de 
manicheeërs. Veelzeggend is vooral dat Augustinus de donatisten, in tegenstelling 
tot de manicheeërs, nergens verwijten maakt inzake hun orthodoxie of levenswandel. 
Er zijn zelfs aanwijzingen dat hij min of meer erkent dat de donatisten doorgaans 
meer ernst maken met de levensheiliging dan de katholieken, zoals bijvoorbeeld in 
zijn brief aan Felicia (ep. 208, na 411 AD). Des te meer rekent hij in zijn polemiek de 
donatisten hun afscheiding van de wereldwijde kerk zwaar aan. Consequent typeert 
hij hen als kaf dat zich voortijdig laat wegblazen van de dorsvloer. In de grote an-

Koren en kaf boek.indb   540 13-01-20   09:13



541

sAmenVAttIng

ti-donatistische werken (vanaf c. litt. Pet., 400-404 AD) gebruikt hij bovendien een 
retorische aanscherping. Volgens hem zijn zij het allerlichtste kaf (leuissima palea). 
Hiermee bedoelt hij dat zij vanwege hun afscheiding nog veroordelenswaardiger 
zijn dan het ‘gewone’ kaf van de vleselijke christenen binnen de kerk. In dezelfde 
periode (eveneens voor het eerst in c. litt. Pet.) gaat de kerkvader ertoe over om de 
donatisten behalve als schismatici ook aan te duiden als haeretici. In de literatuur 
wordt dit vaak verklaard vanuit politiek-praktische motieven. Men wijst daarbij op 
de intentie van de Noord-Afrikaanse bisschoppen om de anti-haeretische wetgeving 
weer te betrekken op de donatisten, zoals overigens bij voorgangers van Augustinus 
al gebruikelijk was. Maar er is ook sprake van een theologische motivatie. Augus-
tinus wil verwoorden hoe zwaar hij de donatisten hun afscheiding aanrekent. In dit 
verband spreekt hij over hoogmoed, het ontbreken van de liefde als vrucht van de 
Heilige Geest, zelfs over broedermoord.

Augustinus brengt wel enige nuancering aan in zijn kerkelijke exclusivisme. Soms 
spreekt hij over koren bij de donatisten, overigens niet bij de manicheeërs. Wel blijft 
daarbij de waarschuwing klinken dat deze korenkorrels worden opgepikt door de 
vogels voordat zij de hemelse korenschuur bereiken. Met het oog op hun heil moeten 
zij daarom worden teruggeveegd naar de dorsvloer van de katholieke kerk. Er zijn 
ook enkele teksten (uera rel. 11, 390 AD, en bapt. 1,26, 400-405 AD) waarin sprake 
is van koren dat ongewild buiten de dorsvloer verzeild is geraakt. In de secundaire 
literatuur wordt verondersteld dat hier onterecht geëxcommuniceerde christenen 
bedoeld zouden zijn. Bij nader inzien is er meer te zeggen voor een andere uitleg, 
namelijk dat het gaat over pachters of andere arbeiders (coloni) die niet (meer) naar 
de katholieke kerk kunnen gaan omdat het hun onmogelijk wordt gemaakt door hun 
heer. Al is hier objectief gezien sprake van koren buiten de kerk, volgens Augustinus 
blijft een innerlijke, geestelijke verbondenheid met de katholieke kerk onmisbaar 
voor oprechte gelovigen. Ook in deze teksten probeert hij dus te blijven bij zijn uit-
gangspunt, namelijk dat het heilsnoodzakelijk is om te komen en/of te blijven op de 
dorsvloer van Christus, in casu de katholieke kerk. Ondertussen laten deze teksten 
zien dat de scheidslijn niet altijd even absoluut is als zij lijkt.

Het ‘reeds’ van de eschatologische scheiding wordt niet alleen zichtbaar in het on-
derscheid binnen en buiten de kerk, maar ook in het onderscheid tussen koren en kaf 
binnen de begrenzing van de dorsvloer. Wie behoort bij de wereldwijde kerk bevindt 
zich wel op de goede plaats, maar dat is volgens de kerkvader geen vanzelfsprekende 
garantie voor het heil. Duidelijk communiceert hij dat het onderscheid tussen koren 
en kaf heel de kerk doortrekt, inclusief de gemeenteleden die participeren in de sa-
cramenten en de ambtsdragers. Vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid spoort 
hij zijn eigen mensen aan tot kritisch zelfonderzoek. Daarbij ontmaskert hij het kaf 
niet alleen als naamchristenen die openlijk in zonde leven, maar ook als gemeente-
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leden die wel de schijn van godsvrucht hebben maar het wezen van de zaak missen.
In de vroege werken (vanaf mor., 387-389 AD) wordt niet alleen gedifferentieerd 

tussen koren en kaf, maar ook tussen twee categorieën korenkorrels, namelijk de 
‘gewone’ gelovigen en de ‘volmaakte’ gelovigen (perfecti). De karakterisering van 
de perfecti geeft blijk van een hoog heiligheidsideaal in combinatie met een as-
cetische leefwijze in teruggetrokkenheid uit de samenleving. Toch is Augustinus 
hierin enigszins ambivalent, vooral wanneer hij de radicaal-ascetische ethiek van de 
manicheeërs bekritiseert. In weerwoord tegen de manicheeërs betoogt hij immers 
dat de ware gelovigen zich niet hoeven te onthouden van allerlei soorten voedsel, 
het bezit van materiële goederen en het huwelijk. Wanneer Augustinus zijn eigen 
vroegere teruggetrokken leven inwisselt voor de intensieve ambtelijke praktijk in 
Hippo Regius, vervaagt het ascetische ideaal algauw als kenmerkend voor het koren. 
In exp. Gal. (394-395 AD) wordt de teruggetrokkenheid uit het openbare leven niet 
meer als kenmerk genoemd. In cat. rud. (400-405 AD) komt de vroomste categorie 
(perfecti) van het koren helemaal niet meer in beeld. Dat wil niet zeggen dat de 
kerkvader het ascetische ideaal geheel loslaat. Persoonlijk blijft hij levenslang deel 
uitmaken van een monastieke leefgemeenschap in Hippo Regius.

Het vervagen van het ascetische ideaal kan worden gezien in samenhang met twee 
ontwikkelingen. Allereerst is er de ontnuchterende praktijk. Aanvankelijk oordeelt 
Augustinus nog optimistisch over de heiligheid van de leden van de kerk. In mor. 
(387-389 AD) wil hij nog bewijzen dat de leefwijze van de katholieken die van de 
manicheeërs overtreft. Maar wanneer hij verantwoordelijkheid krijgt in het kerkelijke 
leven, maakt het vroegere optimisme plaats voor verontrusting over het vele kaf. In de 
praktijk heeft de kerkvader zijn handen vol aan het bestrijden van allerlei volkszonden 
en de geestelijke lauwheid van veel gemeenteleden. In deze context concentreert hij 
zich als herder en leraar van de gemeente op de ‘basics’ van de christelijke levens-
heiliging. Het is begrijpelijk dat daarbij de aandacht voor een bijzondere vorm van 
ascese, die betrekking heeft op een selecte groep gelovigen, naar de achtergrond 
verdwijnt. De tweede ontwikkeling is theologisch van aard. In de beginjaren van 
zijn ambtelijke werkzaamheid houdt Augustinus zich intensief bezig met de brieven 
van Paulus. Een vrucht van deze studie is onder andere exp. Gal. (394-395 AD). In 
deze commentaar distantieert Augustinus zich van een heiligheidsstreven in een 
wettisch kader. In plaats daarvan bepleit hij een levensheiliging in een evangelisch 
kader, dat wil zeggen in combinatie met ootmoed, een besef van eigen zondig-zijn 
en afhankelijkheid van Gods genade in Christus. Deze nieuwe accenten maken het 
begrijpelijk dat de kerkvader zich minder dan eerder focust op de ascetische pres-
taties van de ‘korenkorrels’, en meer de nadruk legt op Gods onverdiende genade.

Een belangrijke relativering van zijn eigen ecclesiologische heiligheidsideaal geeft 
Augustinus al in zijn vroegste werken (mor., 387-389 AD) door middel van de dors-
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vloer. Immers, kenmerkend voor het koren is tenminste enige vorm van verdraag-
zaamheid (tolerantia): op de dorsvloer moet de aanwezigheid van het kaf vooralsnog 
worden verdragen. Vooral in het donatistische debat krijgt deze verdraagzaamheid 
veel aandacht als vrucht van de liefde (caritas), in contrast met afscheiding. De 
tolerantia is bij Augustinus dus essentieel voor het koren. Toch betekent deze ver-
draagzaamheid geen neutraliteit of acceptatie van een zondige leefwijze. Deels wordt 
zij begrensd door de kerkelijke tucht (ecclesiastica disciplina). In dit verband pleit 
Augustinus voor een goed functionerende kerkelijke tucht die medisch is van aard. 
Nog belangrijker voor hem is een andere begrenzing van de tolerantia, namelijk 
de geestelijke scheiding (separatio spiritalis) als kenmerk van het koren. Hiermee 
wordt bedoeld dat het koren zich wel hartgrondig distantieert van de zonden van het 
kaf, maar zich niet afscheidt van het kaf. Daarbij gaat het om een afkeer van deze 
zonden (non consentire) en een scheiding in het hart (in corde) ondanks de fysieke 
vermenging (in corpore) met het kaf in de kerk. Deze geestelijke scheiding impliceert 
dus een heilige levenswandel waardoor het koren zich onderscheidt van het kaf. In 
dit verband spreekt Augustinus zijn gemeenteleden aan op hun verantwoordelijkheid 
ten opzichte van elkaar. Zij worden opgeroepen om elkaar aan te spreken op een 
zondige leefwijze. Deze praktische toespitsing op de verantwoordelijkheid van de 
gewone man of vrouw maakt hij vooral in zijn preken voor het volk.

Hoe belangrijk de levensheiliging is voor Augustinus, wordt vooral duidelijk wan-
neer hij communiceert in de context van de eigen kerk. In zijn preken waarschuwt 
hij vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid voor een gemakzuchtig christendom 
dat volgens hem de toets van de kritiek niet kan doorstaan. Al in de vroegste werken 
(zowel homiletisch als niet-homiletisch) wordt het onderscheid tussen koren en kaf 
betrokken op de innerlijke gezindheid: de gerichtheid op God en het eeuwige leven. 
De vertaling naar de praktische levenswandel is in de vroege jaren al wel aanwezig, 
maar krijgt meer inhoud wanneer Augustinus optreedt als bisschop. Daarbij aar-
zelt hij niet om de zonden bij name te noemen. Concretiseringen zijn bijvoorbeeld: 
dronkenschap, geldzucht, het bezoeken van theatervoorstellingen, het veroorzaken 
van onrust in de kerk, vloeken, God lasteren, het bezoeken van waarzeggers of to-
verdokters, het dragen van amuletten of occulte middelen, het plegen van bedrog, 
overspel en het leven met een concubine. Kortom, het gaat om een breed scala van 
volkszonden, waarbij overigens de seksuele zonden relatief weinig aandacht krijgen. 
Kenmerkend voor het koren is dat het zich distantieert van dergelijke zonden, dat het 
zich in geloof richt op God en Hem smeekt om vergeving, dat het zijn vertrouwen stelt 
op Christus, en dat het zijn hulp inroept om te volharden in het goede. Daarbij wordt 
het koren bewogen door de liefde die de Heilige Geest uitstort in het hart. Deze liefde 
betekent niet alleen de liefde tot God, maar ook tot de naaste. Concretiseringen zijn 
bijvoorbeeld gastvrijheid, huwelijkstrouw, eerlijkheid en het onbaatzuchtig uitlenen 
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van geld. De kerkvader zoekt het onderscheid tussen koren en kaf dus niet in mystieke 
ervaringen of in een radicaal ascetische ethiek. Het gaat hem om de gerichtheid van 
het hart (in corde) en de concrete levenswandel (in moribus) als een onlosmakelijke 
eenheid. Met betrekking tot de levensheiliging klinken de grondtonen van het sola 
gratia al helder in de beginjaren zijn ambtelijke praktijk. Deze worden krachtiger in 
de loop van de tijd, vooral in de pelagiaanse polemiek. Daarbij maakt het vroegere 
ideaalbeeld van de volmaakte christen plaats voor een andere karakterisering van 
het koren. Al blijven de innerlijke gerichtheid op God en de concrete levensheiliging 
kenmerkend, Augustinus schetst het koren meer in de gestalte van de tollenaar die 
smeekt om genade dan van de farizeeër die roemt in zichzelf.

In hoofdstuk 6 is onderzocht in hoeverre het ‘reeds’ van de toekomstige scheiding 
wel of niet een definitief karakter heeft. De beeldtaal van koren en kaf op de dors-
vloer lijkt immers een onomkeerbare stand van zaken te impliceren: kaf kan nor-
maalgesproken niet veranderen in koren en omgekeerd evenmin. Dit gegeven lijkt 
aan te sluiten bij interpretaties van Augustinus waarin wordt verondersteld dat zijn 
theologische denken doortrokken zou zijn van een determinisme dat verlammend 
werkt voor de paraenese. Maar in hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat de metafoor 
bij Augustinus op een niet-deterministische wijze functioneert. De dorsvloer is niet 
de plaats waar alles blijft zoals het was tot de dag van het oordeel. In plaats daarvan 
is de dorsvloer bij Augustinus de plaats waar de bediening van het heil plaatsheeft. 
De dorsvloer is daarom de plaats van de hoop op verandering ten goede, ofwel de 
plaats waar kaf verandert in koren. Deze hoop op verandering ten goede betekent 
voor Augustinus een belangrijke motivatie om zijn verantwoordelijkheid te nemen 
als pastor en prediker in de kerkelijke praktijk. Deze hoop motiveert hem ook om 
actief te participeren in de verschillende polemieken.

De voorlopigheid van het onderscheid binnen en buiten de dorsvloer vertaalt zich 
bij de kerkvader in een missionaire gezindheid. Al in een van zijn vroegste geschrif-
ten (uera rel. 390 AD) communiceert hij zijn intentie om ‘buitenstaanders’ binnen 
te brengen op de dorsvloer van Christus. Deze ‘buitenstaanders’ worden aangeduid 
als dwalenden (errantes) en geconcretiseerd in het bekende collectief van heidenen, 
ketters, scheurmakers en Joden. Zij worden aangeduid als het groeipotentieel voor 
de kerk. Verder vertolkt Augustinus al in exp. Gal. (394-395 AD) de verwachting 
van een toekomstige bekering van het Joodse volk. De wervende gezindheid van 
Augustinus komt terug in latere geschriften, zoals agon. (396 AD) en in het bijzonder 
in cat. rud. (400-405 AD), een geschrift dat getypeerd zou kunnen worden als een 
missionaire catechese. Nog duidelijker dan in de niet-homiletische werken komt de 
missionaire gezindheid van Augustinus uit de verf in zijn preken. In het onderzoek 
is tot nog toe weinig aandacht besteed aan de missionaire gezindheid van de kerk-
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vader, nog minder aan de wijze waarop hij zijn gemeenteleden aanspreekt op hun 
eigen missionaire verantwoordelijkheid. Wel wordt soms verondersteld dat hij de 
missionaire roeping vooral zou vertalen in liefdadigheid. Maar bij de analyse van de 
teksten is duidelijk geworden dat het hem primair gaat om het communiceren van de 
christelijke waarheid. In zijn niet-homiletische werken spreekt hij over de roeping 
van de kerk om hen die dwalen terug te brengen op de dorsvloer van Christus. In zijn 
preken spoort hij de gemeente metterdaad aan om het Evangelie van Jezus Christus 
te delen met anderen in persoonlijke contacten, bijvoorbeeld met Joden en heidenen. 
Daarbij wijst hij op het belang van een levenswandel die wervend is in plaats van 
afstotend, bovendien op de christelijke roeping om te bidden voor de bekering van 
anderen. Een belangrijke motivatie voor zijn missionaire gezindheid is het genadige 
geduld van God. Men mag aan de bekering van niemand wanhopen zolang hij in het 
heden leeft, aldus de kerkvader.

Wat betreft de middelen die bijdragen aan de beoogde verandering ten goede geeft 
Augustinus het primaat aan het Woord. In de kerkelijke context betekent dit aller-
eerst de bediening van het Woord in de prediking, verder ook de communicatie van 
het Woord in catechese en pastoraat. Buiten de kerkelijke context kan ook worden 
gedacht aan de betekenis van het Woord in de polemieken en allerlei vormen van 
contact. Behalve het Woord wordt ook de betekenis genoemd van het gebed en de 
sacramenten. Daarbij heeft bovendien de kerkelijke tucht haar plaats vanwege haar 
medische functie, overigens als vanzelfsprekend alleen voor de leden van de eigen 
kerk. Voor ‘buitenstaanders’ kunnen zelfs dwangmaatregelen door de overheid van 
betekenis zijn (zie hoofdstuk 4). Binnen de context van de eigen kerk wijst Augusti-
nus de gemeenteleden herhaaldelijk op hun eigen verantwoordelijkheid voor elkaar. 
Volgens hem is het ieders christenplicht om elkaar zo nodig te vermanen, in de hoop 
dat men zich zal bekeren, ofwel dat kaf zal veranderen in koren. De verandering van 
kaf in koren kan worden aangeduid als een verandering van ongeloof in geloof, van 
ongehoorzaamheid in gehoorzaamheid, van duisternis in licht, van dood in leven. 
Kortom, het gaat om een innerlijke verandering die zichtbaar wordt in een heilige 
levenswandel in gerichtheid op God.

In de eerste jaren nadat Augustinus zich heeft ontworsteld aan het manichese de-
terminisme relateert hij de beoogde verandering ten goede voluit aan de menselijke 
keuzevrijheid. Maar wanneer hij wordt geroepen in de ambtelijke dienst, legt hij de 
nadruk op het genadekarakter van het heil. Al in de vroege jaren waarin hij actief is 
als pastor en prediker schrijft hij de verandering van kaf in koren toe aan God als de 
Bewerker hiervan. In de vroege preken die worden gedateerd tijdens zijn presbyteriaat 
relateert hij de verandering van koren en kaf niet meer aan de vrije wil, zoals eerder 
in uera rel. (390 AD). Toch neemt hij naderhand, wanneer hij bisschop is geworden, 
wel weer de vrijheid om een beroep te doen op de wilskeuze om koren of kaf te zijn. 

Koren en kaf boek.indb   545 13-01-20   09:13



546

sAmenVAttIng

Hiermee laat hij zien dat de belijdenis dat de beoogde verandering wordt bewerkt door 
God bij hem de paraenese niet ondermijnt. Wel vindt zijn visie op zonde en genade 
verdere verdieping in de loop van zijn ambtelijke praktijk, vooral in de pelagiaanse, 
en later de semi-pelagiaanse polemiek. Concreet betekent dit dat de kerkvader de 
gemeente herhaaldelijk herinnert aan hun eigen afkomst. De korenkorrels moeten 
immers erkennen dat zij evenals het kaf uit Adam en Eva zijn geboren, en daardoor 
eerder slecht zijn geweest. Ook wordt de aanwezigheid van koren op de dorsvloer 
gerelateerd aan het verkiezend handelen van God.

Een belangrijk resultaat van de analyse van de ‘dorsvloerteksten’ is dat de belij-
denis van het sola gratia bij Augustinus gepaard blijft gaan met een indringende 
paraenese. Vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid spoort hij het kaf consequent 
aan om koren te worden, zowel in zijn vroege als in zijn latere werken. Deze parae-
nese functioneert vooral in de preken, wat voor de hand ligt omdat het paraenetische 
element hoort bij het genre van de prediking. Toch kan hieruit niet worden afgeleid 
dat er een principieel verschil zou zijn tussen de homiletische en de niet-homiletische 
werken inzake de verhouding tussen Gods genade en de menselijke verantwoordelijk-
heid. Dit is wel gesuggereerd door bijvoorbeeld Straw in haar artikel over Augustinus’ 
exegese van de gelijkenissen van de akker en de dorsvloer. Maar in werkelijkheid 
praktiseert en verdedigt Augustinus de paraenese, inclusief het beroep op de men-
selijke verantwoordelijkheid, tot in zijn laatste dogmatische geschriften waarin zijn 
gedachten over de predestinatie tot volle ontwikkeling komen. De belijdenis dat de 
verandering ten goede wordt bewerkt door God betekent dus geen ontkrachting van 
de paraenese in de geschriften, de catechese, het pastoraat, en last but not least de 
prediking. In plaats daarvan ontleent de kerkvader hieraan verwachting wanneer hij 
zich vanuit zijn ambtelijke verantwoordelijkheid inspant voor de beoogde verande-
ring van kaf in koren. Gods uitverkiezing betekent volgens hem immers de garantie 
voor de aanwezigheid, vermeerdering en bewaring van het koren op de dorsvloer.

Hoofdstuk 7 gaat over de betekenis van de area als metafoor voor het laatste oor-
deel. Bij Augustinus heeft de dorsvloer een voluit eschatologische lading. Deze komt 
in beeld in het toekomstige wannen (uentilatio) waarbij Christus conform Matth. 
3,12/Luk. 3,17 op de dorsvloer verschijnt met de wan om koren en kaf definitief te 
scheiden. Vervolgens wordt het koren bijeengebracht in de korenschuur (horreum) 
als aanduiding van het eeuwige leven. Het kaf wordt verbrand met vuur (ignis) als 
aanduiding van de eeuwige straf.

Bij het onderzoek naar de eschatologische betekenis van de dorsvloer heeft de dif-
ferentiatie in verschillende contexten weinig opgeleverd. In de pelagiaanse polemiek 
speelt de dorsvloer nauwelijks een rol, en wanneer de dorsvloer functioneert in de 
polemiek met de manicheeërs en de donatisten heeft het debat geen betrekking op de 
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eschatologie. Er is wel verschil van inzicht met de manicheeërs over bijvoorbeeld de 
opstanding van het lichaam, maar niet over de toekomstige scheiding van koren en 
kaf als zodanig. Wanneer het gaat over de donatisten, dan is er volgens Augustinus 
geen verschil in de leer (doctrina), dus ook niet in de eschatologie. Met de dona-
tisten verschilt hij echter wel van mening over de criteria voor het laatste oordeel. 
Gezien vanuit het donatistische perspectief zou aansluiting bij de katholieke kerk 
een bedreiging betekenen voor het toekomstige heil. Daartegenover communiceert 
Augustinus dat het verdragen van het kaf binnen de katholieke kerk een noodzakelijke 
voorwaarde is voor het eeuwige heil. 

De eschatologische lading van de dorsvloer wordt door Augustinus wel veel be-
noemd, maar doorgaans beperkt hij zich tot een aanduiding van het ‘dat’, niet van het 
‘hoe’ van de toekomstige scheiding van koren en kaf. Daarbij dient het aspect van het 
wannen (uentilatio) vooral om de permixtio van de kerk heilshistorisch te plaatsen 
in het licht van het laatste oordeel. In de context van de eigen kerk geeft Augustinus 
meer aandacht aan diverse aspecten van de eschatologische verwachting dan in de 
overige contexten. Uit de wijze waarop hij dat doet, kan worden afgeleid dat hij de 
verwachting van de wederkomst van Christus om te oordelen rekent tot de basics 
van de kerkelijke verkondiging en het geloofsonderricht. Bij Augustinus heeft de 
aankondiging van de oordeelsdag een voluit waarschuwend element. In dit verband 
toont hij zich bewust van zijn ambtelijke verantwoordelijkheid voor het heil van zijn 
gemeenteleden. Belangrijk is dat de waarschuwingen voor het oordeel functioneren 
in het kader van de bediening van het heil. Als prediker wil hij zijn hoorders hoop 
geven. Op een sprekende wijze wordt dat duidelijk wanneer de eschatologische komst 
van Christus wordt gerelateerd aan zijn eerste komst. Voordat Christus met de wan 
zal komen om te oordelen (uentilare), is Hij al gekomen om geoordeeld te worden. 
Op deze wijze wordt de komende rechter verkondigd als de redder. De intentie van 
deze verkondigende prediking is dat Christus bij zijn wederkomst niet meer hoeft 
te veroordelen, ofwel dat kaf zal veranderen in koren.

Wanneer de toekomstige bestemmingen van koren en kaf in beeld worden gebracht, 
veroorlooft Augustinus zich weinig speculatie. Op grond van het Schriftgetuigenis 
en de geloofsbelijdenis (symbolum) over de opstanding van het lichaam stelt hij bij-
voorbeeld dat het toekomstige leven niet puur geestelijk is, maar ook een lichamelijk 
aspect heeft. Maar wat dat concreet betekent, wordt niet uitgewerkt. De kerkvader 
realiseert zich blijkbaar dat hij spreekt over zaken die zich bevinden buiten het zicht 
en de ervaring van mensen. Bewust sluit hij zo nauw mogelijk aan bij de gegevens 
die hij vindt in de Heilige Schrift, al dan niet voorzien van enig commentaar. In de 
secundaire literatuur (bijvoorbeeld Eger, Kelly, Daley) gaat men er doorgaans vanuit 
dat hij de Bijbeltekst letterlijk interpreteert. Dit blijkt slechts ten dele waar te zijn, 
namelijk voor zover hij de Schrifttekst letterlijk citeert. De genoemde auteurs laten 
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onbenoemd dat hierbij wordt gecommuniceerd dat de betreffende zaken alle men-
selijke voorstellingsvermogens te boven gaan, en daarom min of meer onkenbaar 
zijn. Voor de kerkvader functioneert 1 Kor. 2,9 als een hermeneutische sleutel wat 
betreft het eeuwige leven. De teksten die gaan over de eeuwige bestemming van 
het koren moeten daarom minder letterlijk worden gelezen dan men op het eerste 
gezicht zou denken. Hetzelfde kan worden opgemerkt over de eeuwige bestemming 
van het kaf. Al benoemt de kerkvader een lichamelijk aspect vanwege de opstanding 
van het lichaam, ook hier betoogt hij dat het eeuwige vuur van een andere orde is 
dan gewoon vuur. Omdat de eeuwige straf tijdens het aardse leven onkenbaar is, 
kunnen de betreffende Schriftgegevens niet al te letterlijk worden geïnterpreteerd. 
Dit betekent bij de kerkvader geen relativering van de helse verschrikking. Waar 
het hem om gaat, is dat het ergste van de hel niet het vuur is, maar het definitief 
afgescheiden zijn van God. In contrast hiermee spreekt hij over het eeuwige leven. 
Daar zal de diepste vreugde niet liggen in de gaven maar in de Gever, ofwel in het 
genieten (perfrui) van de onmiddellijke aanwezigheid van God.

De verwachting van de komst van Christus met de wan maakt duidelijk dat het 
Augustinus in zijn ecclesiologische voorstellingen uiteindelijk gaat om de onzichtbare 
kerk, ofwel de kerk in haar toekomstige gestalte waarin zij gezuiverd zal zijn van alle 
kaf. Tegelijk geeft hij als man van de dorsvloer van Christus het volle pond aan de 
zichtbare gestalte van de kerk. Wat dit betreft betekent deze studie een bevestiging 
van de inzichten van hen die eerder in het Augustinusonderzoek aandacht hebben 
gevraagd voor de betekenis van de zichtbare kerk bij Augustinus. Immers: al is de 
zichtbare, gemengde gestalte van de kerk slechts tijdelijk, in de visie van Augustinus 
is aansluiting bij de zichtbare kerk een conditio sine qua non voor het heil.

In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste slotconclusies gepresenteerd. Concreet gaat 
het daarbij over de werkwijze (8.1), de area als heilshistorische metafoor (8.2), de 
bronnen bij Augustinus (8.3), overeenstemming met Cyprianus, verschil met Ter-
tullianus (8.4), een chiliastische inkleuring van de area (8.5), de area in relatie tot 
de oud- en de nieuwtestamentische tijd (8.6), Augustinus en de Joden (8.7), de area 
in de manichese polemiek (8.8), de area in de pelagiaanse polemiek (8.9), de meer-
waarde van de area in de donatistische polemiek (8.10), de area als theologische 
metafoor (8.11), buiten de kerk geen heil (8.12), geen ongelimiteerde tolerantia (8.13), 
de aanwezigheid van koren en kaf in de kerk (8.14), het onderscheid tussen koren 
en kaf (8.15), verandering van kaf in koren (8.16), predestinatie en paraenese (8.17), 
de eschatologische betekenis van de area (8.18), de bestemmingen van koren en kaf 
(8.19), de zichtbare en de onzichtbare kerk (8.20), verschil tussen de homiletische en 
de niet-homiletische werken (8.21), Augustinus als retor (8.22), nieuwe vertalingen 
(8.23), nieuwe dateringen (8.24), en vier voorstellen voor verder onderzoek (8.25). 
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Wat betreft het verschil tussen de homiletische en de niet-homiletische werken is 
geconcludeerd dat er geen wezenlijk inhoudelijk verschil tussen beide tekstsoorten 
aanwijsbaar is. Wel blijkt er verschil te zijn in de ‘representation and thematisation’ 
van dezelfde inzichten. Daarbij houdt Augustinus als getrainde retor rekening met 
zijn geadresseerden tot wie hij zijn boodschap richt. Er zijn ook diverse voorbeelden 
genoemd die duidelijk maken dat men bij de interpretatie van de teksten rekening 
moet houden met de retorische professionaliteit van de kerkvader. Met bijvoorbeeld 
de donatisten is er veel meer overeenstemming dan men op het eerste gezicht uit zijn 
woorden zou afleiden, waaruit blijkt dat er ook sprake is van retoriek in de polemiek. 
Verder kan worden geconcludeerd dat de werkwijze, waarbij de homiletische en de 
niet-homiletische werken zijn onderscheiden, effectief is gebleken met betrekking 
tot de chronologie. Ook heeft deze werkwijze nieuwe argumenten opgeleverd voor 
de datering van diverse preken.
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Summary

Title: Wheat and Chaff on the Threshing Floor: the Church in the Light of Judgment 
Day. An Investigation into the Significance of the area as a Metaphor for the ecclesia 
in the Works of Augustine

Chapter 1 explains why the threshing floor (area) is an important metaphor in Au-
gustine’s works that relates to both ecclesiology and eschatology. Furthermore, the 
description of the research done so far shows that the significance of the threshing 
floor in the works of Augustine has not yet been thoroughly investigated, taking into 
account his entire oeuvre, the chronology of the texts including the corresponding 
development process, and the different contexts in which the metaphor appears. The 
methodological decision has been made to discuss the texts in chronological order as 
much as possible. The non-homiletic and homiletic works are discussed separately, 
because of the difference in genre, and because of the problematic chronology of 
the sermons. The research field has been found to consist of 50 non-homiletic and 
102 homiletic works.

Chapter 2 deals with various ante dicenda. Partly, these are about the literal signifi-
cance of the area in the annual agricultural cycle. It has been demonstrated that the 
Latin word area for Augustine unequivocally means: threshing floor. One exception 
was found. Conf. 2.9 describes how the plans for the well-known theft of pears in his 
childhood have been made in areis. Here, the meaning is probably: in the cemeteries, 
implicating that Augustine situates this act at the time of his former spiritual death in 
the place of death in the most literal sense. For Augustine, the threshing floor usually 
functions as a metaphor of the church. The most important Bible text for the symbolic 
meaning of the threshing floor, is Matthew 3.12 / Luke 3.17 (the coming of Christ 
on the threshing floor with the winnowing fork). Furthermore, Judges 6.36-40 (the 
fleece and the threshing floor of Gideon) is a Biblical source with its own symbolic 
meaning. The only patristic source Augustine explicitly refers to concerning the 
threshing floor as a metaphor for the permixtio of the church, is Cyprian. He quotes 
Cyprian where Cyprian uses this metaphor in confrontation with the Novatians 
who have seceded from the Catholic church because of its lack of holiness. Augus-
tine refers to these words in his own struggle against the Donatists who have also 
seceded because of the impurity of the church. When the Church Father of Hippo 
Regius makes use of the threshing floor metaphor against the schismatic Donatists, 
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he deliberately continues the path that Cyprian has taken previously. In chapter 2 
we also searched for possible patristic sources that were not explicitly mentioned by 
Augustine in the works of: (a) Ambrose, as an important teacher for Augustine, (b) 
Tertullian, as an early representative of the North African tradition, and (c) Origen, 
as an influential Bible expositor.

Augustine probably got to know the allegory of Gideon’s threshing floor (Judges 
6.36-40) via his teacher Ambrose. Maybe he also found it himself in Origen’s works, 
for both Church Fathers use this allegory. Furthermore, Origen admits that he has 
borrowed the basic pattern of this allegorical exegesis from others. It is therefore a 
more or less well-known allegory in the early church, although it appears to be un-
known to the North African church members. The coming of Christ on the threshing 
floor (Mattew 3.12 / Luke 3.17) is explained by Tertullian and Origen as a purifica-
tion of the church in the present. For Origen the winnowing refers to the personal 
sanctification of believers, for Tertullian to the persecution of the church and the 
separation from the church of the unworthy Christians who are the chaff. Neverthe-
less, Irenaeus in an earlier period had already interpreted this text as self-evidently 
eschatological. This eschatological interpretation can be found later in the works of 
Cyprian, Ambrosius and Augustine.

With regard to the North African Church Fathers, the common view in current 
research is that Augustine radically breaks with the North African tradition con-
cerning ecclesiology. For example, according to Tilley and Gaumer, Augustine’s 
perception of the permixtio of the church, says goodbye to the ecclesiastical holi-
ness ideals of his predecessors. In addition, Tertullian and Cyprian are presented 
as representatives of the North African martyr’s church, in contrast to Augustine 
as a representative of the state church. This representation is untenable, considering 
the analysis of the threshing floor texts. In Tertullian’s writings, the threshing floor 
(Matthew 3.12 / Luke 3.17) does not yet function as a metaphor for the temporary 
permixtio of the church, but in the later works of Cyprian it actually does. In this 
respect, Augustine can therefore legitimately rely on Cyprian. With regard to ec-
clesiology, it is important to take into account the difference in context between 
Cyprian and Augustine on the one hand and Tertullian on the other. Both Cyp-
rian and Augustine, as representatives of the Catholic church, use the threshing 
floor metaphor in confrontation with a schismatic church, the Novatians and the 
Donatists respectively. Unlike Cyprian and Augustine, Tertullian had seperated 
himself from the church because of its lack of holiness. This difference in context 
makes it understandable that Augustine, in his controversy with the schismatic Do-
natists, finds connection with his North African predecessor Cyprian, but not with  
Tertullian.
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Chapter 3 thematizes the significance of the threshing floor as a metaphor for vari-
ous dispensations in salvation history. In the secundary literature this significance 
is usually ignored, because the focus is on the area as one of the metaphors for the 
permixtio of the church. However, chapter 3 investigates how the threshing floor is 
used to present the difference between the Old and New Testament times, and how 
this image functions in a chiliastic framework.

The distinction between the Old and New Testament dispensations is illustrated 
by the threshing floor metaphor in three ways. First, the early texts (up to around 
400 AD) speak of two threshing floors. Second, exceptionally two types of grain 
on one threshing floor are mentioned (around 395 AD or earlier). Third, in the later 
texts (from around 400-402 AD) the two threshing floors give way to the allegory 
of the fleece and threshing floor of Gideon.

The two threshing floors are presented by Augustine in the context of his exegesis 
of Matthew 3.12 / Luke 3.17. These threshing floors represent the (Old Testament) 
Jewish people and the (New Testament) worldwide church. The winnowing of the 
first threshing floor is related to the first coming of Christ, the winnowing of the 
second threshing floor to his eschatological coming. The explanation about the Jewish 
threshing floor that has already been winnowed (uentilata est), Augustine probably 
got to know during his Manichaean period. It may seem unlikely that Augustine 
introduces a Manichaean exegesis in the period in which he radically distances 
himself from Manichaeism. Yet on closer inspection it appears that he is not intro-
ducing Manichaean ideas into the Catholic church, but is actually fighting them. In a 
creative way, he combines the explanation of the Jewish threshing floor that has been 
winnowed with the well-known explanation of the church threshing floor that is yet to 
be winnowed. The result is a new concept in which both threshing floors function to 
provide insight into two different phases in the history of salvation, namely the Old 
and the New Testament. In this way Augustine honours the importance of the Old 
Testament and allows the Jewish people their own place in the history of salvation. 
In this way he deliberately opposes the ideas of the Manichaeans, who reject the 
Old Testament and condemn the Jewish people. For example, he points to the many 
saints among the Jewish people in the Old Testament period. He also draws attention 
to the similarity between the Old and New Testament threshing floors, in that both 
threshing floors show a permixtio. He also emphasises the continuity between the 
two threshing floors: the New Testament worldwide church originated from the Old 
Testament Jewish people. Moreover, the Church of the New Testament has been 
joined together from Jews and Gentiles. However, Augustine confirms that the Old 
Testament threshing floor of the Jewish people has been winnowed (uentilata est). 
By this he implies that there is no salvation outside the church for the Jews, as for 
all other people. Yet he explicitly opposes the view that God has rejected the Jewish 
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people. He emphatically calls attention to the continuity of God’s plan of salvation 
for the Jewish people, and proves to be a defender of the Old Testament. However, 
the fact that Augustine repeatedly turns against anti-Jewish sentiments not only in 
his writings, but even more in his sermons, is an indication that these sentiments 
live with the members of the Catholic church.

Augustine exceptionally distinguishes between the old and the new dispensation 
by mentioning two types of grain on one threshing floor (only diu. qu. 61 and s. 130). 
The Old Testament era is compared to the threshing of barley, the New Testament 
era to the threshing of wheat. This reflects the qualitative distinction between the 
two dispensations, i.e. (a) the difference between concealment and disclosure of the 
mysteries of salvation and (b) the difference between carnal and spiritual life. When 
the Church Father mentions barley in distinction from wheat, he speaks rhetorically 
about the Old Testament Jewish people, and communicates about the carnal (in 
distinction of the spiritual) members of the church.

In his later works (from about 400-402 AD) Augustine uses the area in a dif-
ferent way as a metaphor for the distributio temporum, employing the dual sign of 
Gideon’s fleece and threshing floor (Judges 6.36-40). In this allegory, the first sign 
(the soaked fleece on the dry threshing floor) symbolizes the Old Testament era in 
which salvation is limited to the people of Israel. The second sign (the dry fleece 
on the soaked threshing floor) symbolizes the New Testament era of the worldwide 
church. This allegory has the advantage that it visualizes both the quantitative and 
qualitative distinction between the two dispensations in salvation history. Specifi-
cally, to Augustine it is a metaphor of (a) the difference between one ethnic group 
and all nations (the worldwide church) and (b) the difference between the concealed 
and revealed form in which God’s grace in Christ appears. The imagery of the dry 
fleece on the soaked threshing floor could give the impression that the gentiles have 
replaced the people of Israel, but this is not Augustine’s intention. As in his early 
works, Augustine repeats in his later works that in the New Testament church Jews 
and gentiles are joined together in unity. He also continues to mention the many 
believers among the Jews. He expressly communicates that the present-day dryness 
of the fleece does not imply that the Jews as ethnic group would have no place in 
God’s plans of salvation anymore. This line of thought is especially evident in his 
sermons, like before usually in opposition to anti-Jewish sentiments. Granted that the 
visual language of the dry fleece is a negative judgment on the contemporary Jews 
who do not believe in Christ, however, according to Augustine the current dryness 
of the fleece is only temporary: the Jewish people will yet come to believe in Christ.

As a metaphor for the dispensations in salvation history, the area also functions 
in a chiliastic framework, namely in s. 259. Here the coming of Christ with the win-
nowing fork heralds the beginning of an eschatological interval, preceding the eternal 
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destinations of wheat and chaff. In s. 259 there is a moderate form of millennialism, 
even more moderate than the millennialism that he later calls tolerabilis (ciu. 20.7). 
In later times, Augustine distances himself from the expectation of a future earthly 
kingdom of peace, probably even before he was ordained as a bishop (halfway 395 
AD). Yet initially he does not openly distance himself from a chiliastic view of 
salvation history. This is especially clear in s. 260C (= Mai 94). In this sermon, the 
preacher still uses terms that sound chiliastic, and in the secondary literature they 
are repeatedly interpreted as such. But in reality the so-called chiliastic elements in 
s. 260C (=Mai 94) are meant non-chiliastic. Yet it can be deduced that the expec-
tation of a future earthly kingdom of peace is still alive among the North African 
Christians. Apparently, in the early days of his pastoral ministry, Augustine does 
not think it wise to criticize these chiliastic expectations explicitely.

Chapter 4 focuses on the distinction in salvation history between the time before 
and after Judgment Day, or the difference between now and later (nunc et tunc). In 
this context, the threshing floor functions as a metaphor of the temporary permixtio 
of the church. In the secondary literature, 

the issue of the mixed nature of the church is directly linked to the controversy 
with the Donatists. However, when the different contexts in which the threshing 
floor appears are taken into account, it becomes clear that this metaphor is already 
relevant in the controversy with the Manichaeans. The Manichaeans consider them-
selves the true Christians. They condemn the unholiness of the church, and present 
themselves as the better alternative. In reply to this Manichaean criticism on the 
church, Augustine argues that the church in its present form is like a threshing floor 
with wheat and chaff mixed together for the time being. In this way he opposes the 
Manichaean idea of a pure church in the midst of an unholy world. In doing so, he 
criticizes not only the ecclesiological ideal of holiness of the Manichaeans, but also 
the, in his opinion, disappointing practice with the Manichaeans.

Like the Manichaeans, the Donatists boast about their holiness as a community of 
true Christians, distinct from the Catholic church. Although the Donatist polemic is 
different from the Manichaean, the threshing floor functions in a similar way, namely 
to counter criticism of the sinful life of church members. Augustine uses the thresh-
ing floor in the defense against the Donatist criticism of the lack of holiness of the 
church, and subsequently also in the attack on the Donatist own holiness pretensions.

In the defense against the Donatists, the area draws attention to three different 
issues: (1) the issue of persecution (persecutio), (2) the issue of betrayal (traditio) 
and (3) the personal integrity of Augustine.

Regarding persecutio, the chronological analysis of the texts reveals a development 
from rejection, through inner ambivalence to deliberate justification of government 

Koren en kaf boek.indb   555 13-01-20   09:13



556

summAry

action against the Donatists. In concrete terms, this means that Augustine initially 
identifies those directly involved in the persecutio with the chaff (ep. 23, 392 AD). 
But that identification already becomes less self-evident in ps. c. Don. (393-394 AD). 
In the first book of c. litt. Pet. (book 1: 400 AD) he defends a moderate form of 
governmental measures against the Donatists, but still attributes the excesses to the 
chaff. Later (from ep. 105, 409 AD) his earlier reservedness disappears. He frankly 
states that the Donatists have no right to claim persecutio. He no longer considers 
coercive measures to bring the Donatists back to the Catholic church characteristic 
of the chaff.

The Donatist charges that have to do with traditio are mainly historical. This 
historical issue is less emotionally charged than the contemporary issue of the per-
secutio. Nevertheless, the legitimacy of the Donatist schism, seen from a theological 
point of view, depends on it. Initially (ps. c. Don., 393-304 AD), Augustine limits 
his defense to the position that the old accusations against Caecilian have not been 
proven. Moreover, the case was legally decided in favor of the Catholic church: causa 
finita est. When it becomes clear that the Donatists do not agree, Augustine digs 
deeper into the matter. He tries to prove his case by all kinds of historical details. 
Yet his main argument is the ecclesiological principle that the church in its present 
form is still a corpus permixtum. He uses the visual language of the threshing floor 
to transcend the level of mutual accusations. By means of this metaphor, he creates 
room in his rhetorical line of reasoning to admit that the Donatist accusations could 
make sense. He emphasises the ecclesiological principle that the presence of chaff 
is no reason to leave the threshing floor of the church. In short, the allegations of 
betrayal do not constitute a legitimate justification for the Donatist schism.

With regard to the third issue, that of personal charges against Augustine, the 
threshing floor functions in a similar way to transcend the level of a debate about 
the actual accusations. Although the Church Father responds in detail to attempts by 
Petilian and Cresconius to undermine his integrity as a bishop of the Catholic church, 
yet he does not focus on evidence of his personal innocence, but on the theological 
principle of the temporary permixtio of the church. In the worst case the accusations 
can only prove that he as a person is not wheat, but chaff in the church. Even in that 
case, the threshing floor proves that the charges do not give the Donatists the right 
to persist in their schism.

In addition to the defense, Augustine also uses the threshing floor to launch the 
counterattack. For this, he returns to the issues of persecutio and traditio. The Church 
Father makes the charges against the Catholic church boomerang back to the Do-
natists. Regarding the persecutio, from the beginning he maintains that the Donatists 
are hypocritical, given the violent behaviour of the circumcelliones. In recent sec-
ondary literature, Catholic criticism of the circumcelliones is mainly interpreted as 
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political rhetoric to motivate the civil authorities to take more severe action against 
the Donatists. But this interpreation ignores the meaning that the threshing floor 
acquires in Augustine’s work. This metaphor shows that he is primarily concerned 
with the ecclesiological debate, namely with the holiness claims the Donatists use 
to justify their schism theologically. This is even more clear when the traditio issue 
is used in the counterattack. Regarding the persecutio, the Church Father initially 
feels burdened because of the negative role played by the Catholics, but with regard 
to betrayal (traditio), he immediately returns the accusation to the Donatists. Re-
ferring to legal evidence, he argues that some of the schismatic bishops who have 
condemned Caecilian because of traditio are themselves known as traditores. In 
this way he wants to force the Donatists, who have seceded because of the alleged 
betrayel by Caecilian, to recognize that the chaff of the betrayers can also be found 
among themselves. For if they acknowledge that there are also traditores in their 
own church, this would imply that the historical case of betrayal can no longer be a 
theological justification for their schism.

To prove that the Donatists cannot sustain their ecclesiological holiness claims, 
Augustine repeatedly confronts them with the case of Maximian (causa Maximiani 
/ maximianensium). For the Donatists it is an unsavory issue. It is a schism in their 
own church, a reason why Augustine regards it as just retribution from God. The 
Church Father uses this case for example to counter the charge of persecutio. He 
states that the Donatists, who claim to be the martyr, have themselves called on the 
civil authorities to act violently against their own schismatics, the Maximianists. The 
causa maximianensium is especially used by Augustine to argue that the way the 
Donatists have dealt with the Maximianists is contrary to their own ecclesiological 
principles. According to these principles, the Donatist schism was necessary because 
the sins of the chaff (in particular the alleged betrayal of Caecilian) would contam-
inate the wheat. But according to Augustine, in their generous attitude towards the 
returning excommunicated Maximianists, they have unintentionally acknowledged 
that the church is a corpus permixtum, and that the sins of the chaff do not pollute 
the wheat. So they have in fact given up the most important theological justification 
for their schism. Although the causa maximianensium provides no new substantive 
points of view for the ecclesiological debate, in practice it becomes the historical 
crown witness of Augustine against the Donatist schism.

An important part of chapter 4 is the section about the threshing floor as the 
Biblical crown witness in the Donatist debate. In studies about the permixtio of the 
church, relatively little attention has been paid to the parable of the area (Matthew 
3.12 / Luke 3.17), especially compared to the ager (Matthew 13.24-30 and 36-43). Yet 
already in mor. (387-389 AD) Augusting expresses preference for the area over the 
ager. In addition, the threshing floor also has the primacy over all other metaphors for 
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the mixed nature of the church in the Donatist polemics. This is particularly striking 
because Optatus of Mileve, Augustine’s predecessor in the Donatist controversy, 
only uses the parable of the field (ager) in his anti-Donatist works. However, this 
parable seems to be less useful to Augustine, especially since the visual language of 
the weeds among the wheat can also be used for a pure church in the middle of an 
unholy world. Presumably he is already familiar with this interpretation of the ager 
from his Manichaean years. It is certain that this interpretation will appear later in the 
Donatist controversy. Nevertheless, over time (from ep. 43, 396 AD) Augustine also 
uses the field with regard to the temporary permixtio of the church, just as his Catholic 
predecessors in North Africa, in particular Cyprian and Optatus. In addition to the 
threshing floor and the field, he uses more other metaphors of the permixtio, such as 
the fishing net with good and bad fish, the house with good and bad vessels, and the 
herd of sheep and goats. But the threshing floor remains in the foreground, and after 
a while dominates again. This becomes particularly clear during the Carthaginensis 
collatio (June 411 AD). So far, no attention has been paid to this in the study of this 
Carthaginian Conference. Nevertheless, this is an import development regarding the 
substantive debate with the Donatists. In the course of the theological dispute about 
the church, the Donatists are especially cornered with the area as Biblical proof 
against schism. When Augustine later looks back on the collatio, he even regards 
the threshing floor as the Biblical crown witness in the theological debate about the 
permixtio of the church. He then concludes that in particular this metaphor has been 
successful in defeating the Donatists.

In the anti-Pelagian works the threshing floor hardly makes an appearance. The 
discussion with the Pelagians addresses the holiness of the church, just as the discus-
sion with the Manichaeans and the Donatists. However, in the Pelagian controversy 
the debate focuses on the holiness of the individual believers. Augustine mentions a 
certain permixtio of the individual members: the believers have a lifelong struggle 
against their inner sinfulness (concupiscentia). Nevertheless he does not use the 
visual language of the threshing floor for this. Exceptions are some passages that 
describe a discussion about original sin, insofar as it relates to the aspect of the guilt 
(reatus) that is washed away by baptism. But in passages about original sin relating 
to the permanent inner sinfulness, the Church Father argues with other Biblical data 
than the threshing floor.

In the context of his own church, the threshing floor is again given an important 
place as a metaphor for the temporary permixtio. In the non-homiletic, even more so 
in the homiletic works, Augustine communicates through this metaphor that in the 
present, there will be no pure church on earth. In this way, as a pastor and preacher, 
he prepares his own church members against the attraction of holiness movements 
outside the church, such as the Manichaeans and especially the Donatists. The thresh-
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ing floor functions as an exhortation to remain faithful within the Catholic church, 
instead of separating oneself because of the unholiness of bad Christians, in short, 
as an exhortation to tolerare instead of separare. In particular in the context of his 
own church it becomes clear that the permixtio also has a confronting and distinctive 
element. The presence of chaff in the church implies that it cannot be taken for grant-
ed that all members of the church are wheat. Especially in the sermons Augustine 
keeps complaining about the large amount of chaff that can be found in the church. 
The Church Father experiences the presence of so much chaff as a heavy burden in 
his pastoral responsibility. Nevertheless, he repeatedly expresses his confidence that 
God guarantees a good result in the end. In the meantime, the presence of many bad 
Christians (the chaff) represents a potential danger to the other church members. In 
the context of the Donatist controversy, the Church Father tends to downplay this 
potential danger. The Donatists confront the Catholics with the contagious effect 
of the alleged sinfulness of Caecilian and others, but Augustine argues that each is 
responsible for his own guilt, and that nobody is contaminated by other people’s sin. 
In this regard, it is all about the imputation of sin. However, as a pastor and preacher of 
his own parish, he is aware of another potential chaff threat to the wheat, the influence 
of a sinful life. In his works, especially in the sermons, the Church Father considers 
it as his responsibility to warn against this threat. This shows that his opposition to 
the schismatic holiness pursuit of the Donatists is accompanied by his own desire 
for holiness in the church. Moreover, it has been found that Augustine consistently 
places the permixtio of the church and the corresponding tolerantia in the light of the 
eschatological separation of wheat and chaff. Therefore, the exhortation to tolerare 
instead of separare is not intended as unlimited tolerance.

Chapter 5 demonstrates that the threshing floor in Augustine’s works not only func-
tions as a metaphor of the permixtio of the church, but also as an image of the future 
separation of wheat and chaff that is already apparent to some degree in the present. 
In the secundary literature this aspect of the ‘already’ of the last judgment has often 
been left out of the picture, because the attention is mainly focused on the aspect of 
the temporary mixture. But for the Church Father, the threshing floor also acquires 
meaning as an image of the distinction (a) within and outside the church and (b) 
between wheat and chaff within the church.

Regarding the distinction within and outside the church, Augustine presents the 
Catholic church as the only threshing floor of Christ. From his earliest to his last 
works, he communicates the ecclesiastical adage that there is no salvation outside of 
this church (extra ecclesiam nulla salus). Already in uera rel. (390 AD) he clearly dis-
tinguishes between on the one hand the ecclesia catholica and on the other hand the 
pagans (pagani), the heretics (haeretici), the schismatics (schismatici) and the Jews 
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(Iudaei). In practice, the threshing floor hardly functions to distinguish the Chris-
tian church from the pagans and the Jews, who consider themselves non-Christian. 
After all, this difference is so obvious that little attention needs to be paid to it. The 
case is different when it comes to the Manichaeans and the Donatists who consider 
themselves Christians. In debate with them, Augustine argues that the wheat of the 
true believers can only be found within the threshing floor of the Catholic church. 
He thinks considerably more positively about the Donatists (schismatici) than about 
the Manichaeans (haeretici), although this is not always clear in the heat of polemics. 
As early as uera rel. (390 AD) he writes that there is agreement with the Donatists 
in the doctrine (doctrina) and in the sacraments (sacramenta), but not with the 
Manichaeans. As an example of this more positive attitude, Augustine participated 
in a proposal to reunite with the Donatists. According to this unification proposal, 
the bishops would be allowed to return while retaining their church positions. With 
regard to the Manichaeans, this attitude would be unthinkable. Remarkable is in 
particular that Augustine never blames the Donatists for their orthodoxy or their way 
of life, as he does with the Manichaeans. There are even indications that he more or 
less acknowledges that the Donatists are more serious about the sanctification of life 
than the Catholics, for example in his letter to Felicia (ep. 208, after 411 AD). The 
more he blames the Donatists for separating themselves from the worldwide church. 
He consistently describes them as chaff that blows away from the threshing floor 
before the winnowing actually takes place. In the large anti-donatist works (from 
c. litt. Pet., 400-404 AD) he even characterizes the Donatists as the lightest chaff 
(leuissima palea). By this he means that because of their schism they are even more 
condemnable than the ‘ordinary’ chaff of the carnal Christians within the church. 
In the same period (also for the first time in c. litt. Pet.) the Church Father no longer 
refers to the Donatists as schismatici but also as haeretici. In the secundary liter-
ature this has often been explained by political and practical motives. In the time 
of Augustine it is indeed the intention of the North African bishops to apply the 
anti-haeretic legislation to the Donatists, as it used to be common in earlier times. 
However, Augustine also has a theological motivation. He wants to articulate how 
severely he blames the Donatists for their schism. He accuses them of pride, the lack 
of love as the fruit of the Holy Spirit, even fratricide.

Sometimes Augustine nuances his ecclesiastical exclusivism. He mentions grains 
of corn among the Donatists, though not among the Manichaeans. However, the 
warning remains that these grains are picked up by the birds before they reach the 
heavenly granary. For their salvation’s sake they must therefore be swept back to 
the threshing floor of the Catholic church. There are also some texts (uera rel. 11, 
390 AD, and bapt. 1,26, 400-405 AD) about wheat grains that ended up outside 
the threshing floor against their will. In the secondary literature, it is assumed that 
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this is about Christians who are wrongly excommunicated. On closer investigation, 
another explanation seems more likely, namely that it concerns tenants or laborers 
(coloni) who can not go to the Catholic church because their lords have forbidden 
them. Although objectively speaking this is wheat outside the church, according to 
Augustine an inner, spiritual connection with the Catholic church remains indis-
pensable for sincere believers. In these texts, too, he wants to stick to his starting 
point, namely that it is imperative to come to and / or to stay on the threshing floor of 
Christ, which is the Catholic church. Meanwhile, these texts show that the dividing 
line is not always as absolute as it seems.

The ‘already’ of the eschatological separation not only becomes visible in the dis-
tinction within and outside the church, but also in the distinction between wheat and 
chaff within the boundary of the threshing floor. Whoever belongs to the worldwide 
church is in the right place, but according to the Church Father this is not a guarantee 
of salvation. He clearly states that the distinction between wheat and chaff concerns 
the whole church, including the church members who participate in the sacraments 
and the clergy. In his pastoral role Augustine exhorts his parishoners to critically 
examine themselves. In doing so, he exposes as chaff not only Christians who openly 
live in sin, but also church members who have the appearance of godliness but lack 
the essence of it.

In the early works (from mor., 387-389 AD), Augustine not just distinguishes 
between wheat and chaff, but also between two categories of wheat, namely the ‘or-
dinary’ believers and the ‘perfect’ believers (perfecti). The description of the perfecti 
shows a high ideal of holiness, evidenced by an ascetic way of life withdrawn from 
society. Yet Augustine is somewhat ambivalent, especially when he criticizes the 
radical ascetic ethics of the Manichaeans. In reply to the Manichaeans, he argues 
that true believers do not have to refrain from all kinds of food, the possession of 
material goods, and marriage. When Augustine exchanges his own prior reclusive 
life for the intensive pastoral ministry in Hippo Regius, the ascetic ideal soon fades 
away as a characteristic of the wheat. In exp. Gal. (394-395 AD) the withdrawal 
from public life is no longer mentioned. In cat. rud. (400-405 AD) the most pious 
category (perfecti) of the wheat is no longer in the picture at all. That does not imply 
that the Church Father completely abandons the ascetic ideal. Personally, he remains 
a participant in a monastic community in Hippo Regius for life.

The fading of the ascetic ideal can be related to two developments. First of all there 
is the sobering reality of everyday life. Initially, Augustine was optimistic about the 
holiness of the church members. In mor. (387-389 AD) he wanted to prove that the 
Catholic way of life surpasses the Manichaean way of life. But when he becomes 
active as a presbyter, and later on as a bishop in the church, his earlier optimism 
gives way to worries about the many chaff in the church. In the context of his own 
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church he is busy combatting all kinds of popular sins and the spiritual lukewarmness 
of many church members. As a pastor and teacher of the church, he focuses on the 
basics of Christian sanctification. In this context, it is understandable that the focus 
on ascetism, which is relevant to only a select group of believers, disappears into the 
background. The second development is a theological one. In the early years of his 
pastoral ministry, Augustine intensively studied the letters of Paul. As a fruit of this 
study, he wrote exp. Gal. (394-395 AD). In this commentary, Augustine distances 
himself from a legalistic pursuit of holiness. Instead, he advocates an evangelistic 
sanctification of life, that is, sanctification combined with humility, a sense of one’s 
own sinfulness and dependence on God’s grace in Christ. These new emphases 
explain that the Church Father focuses less than before on the ascetic achievements 
of the ‘grains of wheat’, and puts more emphasis on God’s unmerited grace.

Augustine already nuances his own ecclesiological holiness ideal in his earliest 
works by using the threshing floor metaphor (mor., 387-389 AD). According to him, 
at least some form of tolerance is characteristic of the wheat: for the time being on the 
threshing floor the presence of the chaff must be tolerated. Especially in the Donatist 
controversy, this tolerance receives a lot of attention as the fruit of love (caritas), in 
contrast to schism. Although for Augustine the tolerantia is an essential characteristic 
of the wheat, this tolerance does not mean neutrality or acceptance of a sinful way 
of life. The tolerance is partly limited by the ecclesiastica disciplina: Augustine 
argues for a properly functioning church discipline that is medical in nature. Even 
more important to him is another limitation of the tolerantia, namely the spiritual 
separation (separatio spiritalis) as a characteristic of the wheat in the church. This 
means that the wheat dissociates itself from the sins of the chaff, although it does not 
separate itself from the chaff. This involves an aversion to these sins (non consentire) 
and a separation in the heart (in corde) despite the physical mixing (in corpore) with 
the chaff in the church. This spiritual separation therefore implies a holy way of life, 
which distinguishes the wheat from the chaff. In this context, Augustine reminds his 
church members of their own responsibility to each other. He exhorts them to warn 
each other if church members live a sinful life. This is the practical application to 
the responsibility of the ordinary man that he mainly makes in his sermons.

The importance of sanctification to Augustine becomes especially clear when he 
communicates in the context of his own church. In particular in his sermons, out of 
his pastoral responsibility, he warns against an easygoing Christianity that cannot 
stand criticism. Already in the earliest works (both homiletic and non-homiletic) the 
distinction between wheat and chaff has to do with the inner man: the focus on God 
and eternal life. How this translates into everyday life is already present in the early 
years, but it gains more substance when Augustine becomes bishop. He does not 
hesitate to call sin by name. For example: drunkenness, greed, visiting theater per-
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formances, causing unrest in the church, cursing, blaspheming God, visiting fortune 
tellers or sorcerers, wearing amulets or occult objects, deception, adultery and living 
together outside marriage. In short, he mentions a wide range of popular sins, with 
sexual sins receiving relatively little attention. Characteristic of the wheat is that it 
distances itself from such sins, that it focuses on God in faith and begs his forgive-
ness, that it puts its trust in Christ, and calls on his help to persevere in doing good. 
The wheat is moved by the love that the Holy Spirit pours out into the heart. This 
love is not only the love towards God, but also towards the neighbour. For example 
it is about hospitality, marital fidelity, honesty, and the selfless lending of money. So, 
the Church Father does not distinguish between wheat and chaff based on mystical 
experiences or a radical ascetic ethics. Instead, he is concerned with the focus of the 
heart (in corde) and the daily way of life (in moribus) as an inseparable unity. With 
regard to the sanctification of life the basic tones of the sola gratia already sound clear 
in the early years of his pastoral ministry, but they soud louder over time, especially 
in the Pelagian controversy. At the same time, he former ideal image of the perfect 
Christian gives way to a different description of the wheat. Though the inner focus 
on God and the practical sanctification of life remain essential in his description of 
the wheat, the wheat now clearly has more in common with the publican who begs 
for mercy than the Pharisee who boasts in himself.

Chapter 6 investigates to what extent the ‘already’ of the future separation is defin-
itive. The visual language of wheat and chaff seems to imply an irreversible state 
of affairs: chaff normally cannot turn into wheat and vice versa. This fact seems 
to be consistent with interpretations of Augustine in which it is assumed that his 
theology is imbued with a determinism that paralyses paraenesis. However, it has 
been demonstrated that Augustine uses the metaphor in a non-deterministic way. 
The threshing floor is not the place where wheat and chaff remain unchangeable 
until Judgment Day. Instead, for Augustine the threshing floor is the place where 
the ministry of salvation takes place. Therefore, the threshing floor is the place of 
hope for change for the better. It is the place where chaff turns into wheat. This 
expectation of change for the better is an important motivation for Augustine to 
take his responsibility as pastor and preacher in the church and it motivates him to 
actively participate in the various polemics. It also encourages him in his missionary 
attitude. Already in one of his earliest writings (uera rel., 390 AD) he expresses his 
intention to bring ‘outsiders’ onto the threshing floor of Christ. These ‘outsiders’ are 
referred to as erring (errantes), and consist of the earlier mentioned categories of 
pagans, heretics, schismatics, and Jews. They are referred to as the growth potential 
for the church. Furthermore, Augustine already articulates the expectation of a future 
conversion of the Jewish people in exp. Gal. (394-395 AD). His missionary attitude 
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is also found in later writings, such as agon. (396 AD) and in particular in cat. rud. 
(400-405 AD), a text that could be characterized as a missionary catechesis. Even 
more clearly than in the non-homiletic works, the missionary attitude of Augustine is 
expressed in his sermons. So far, in Augustine research little attention has been paid 
to the missionary attitude of the Church Father, and even less to the way in which 
he reminds his church members of their own missionary responsibility. Sometimes 
it is assumed that he considers charity as the core business of missionary activities. 
But when analyzing the texts, it has become clear that he is mainly interested in 
communicating the Christian truth. In his non-homiletic works, he thematizes the 
mission of the church to bring those who wander outside back onto the threshing 
floor of Christ. In his sermons, he urges the congregation to share the gospel of Jesus 
Christ with others in personal contacts, for example with Jews and pagans. In doing 
so, he draws attention to the importance of a way of life that is inviting instead of 
offensive, and moreover the Christian calling to pray for the conversion of others. 
An important motivation for his missionary attitude is the gracious patience of God. 
Anyone’s conversion is possible as long as he is alive, according to the Church Father.

With regard to the means that contribute to the intendend change for the better 
(conversion), for Augustine the most important is the Word. In the context of his own 
church, this is first and foremost the preaching of the Word, and furthermore also 
the communication of the Word in catechesis and pastoral care. Outside the context 
of his own church, the Word has its place in polemics and in all kinds of personal 
contact. In addition to the Word, the Church Father mentions the significance of 
prayer and the sacraments. Church discipline is also relevant because of its medical 
function, albeit of course only for members of the church. For ‘outsiders’, even co-
ercive measures by the government can be effective means (see Chapter 4). Within 
the context of his own church, Augustine repeatedly reminds the church members 
of their responsibility for each other. It is everyone’s Christian duty to admonish 
each other when necessary, hoping that they will repent, that is, that chaff will turn 
into wheat. The change from chaff to wheat is a change from disbelief to faith, from 
disobedience to obedience, from darkness to light, from death to life. In short, it is 
all about an inner change that becomes visible in a holy way of life focused on God.

When Augustine has broken free from Manichaen determinism, at first he relates 
the intended change to human free will (uera rel., 390 AD). But when he is called 
into pastoral ministry, he emphasises the grace nature of salvation. Already in his 
early years as a pastor and preacher, he attributes the change from chaff to wheat 
to God. In the early sermons that are dated while he is a presbyter, he no longer 
relates the change of wheat and chaff to human free will, as was the case in uera 
rel. Yet afterwards, when he has become a bishop, he again feels free to appeal to 
human freedom of choice to be wheat or chaff. From this it can be deduced that the 
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confession that the intended change is effected by God does not undermine the par-
aenesis in Augustine’s works. Yet his view on sin and grace finds further depth in the 
course of his pastoral ministry, especially in the Pelagian, and later Semi-pelagian, 
polemics. This means, for example, that the Church Father repeatedly reminds his 
congregation of their own origins. The grains of wheat must acknowledge that they, 
like the chaff, were born from Adam and Eve, and therefore were sinners before. In 
addition to this, the presence of wheat on the threshing floor is attributed to God’s 
gracious election.

An important result of the analysis of Augustine’s ‘threshing floor texts’ is that 
the confession of sola gratia continues to be accompanied by an urgent paraenesis. 
In his pastoral ministry, both in his early and later works, he consistently urges the 
chaff to become wheat. This paraenesis mainly functions in the sermons, which is 
obvious because the paraenetic element belongs to the genre of preaching. However, 
it cannot be inferred from this that there would be a fundamental difference between 
the homiletic and the non-homiletic works concerning the relationship between 
God’s grace and human responsibility. This is suggested e.g. by Straw in her article 
about Augustine’s exegesis of the parables of the field and the threshing floor. But 
in reality, Augustine practices and theologically defends the paraenesis, including 
the appeal to human responsibility, even in his last dogmatic writings in which his 
thoughts about predestination are fully developed. The conviction that it is God who 
converts the human heart is not at the expense of the paraenesis in his writings, cat-
echesis, pastoral care, and last but not least his preaching. On the contrary, from this 
conviction the Church Father derives a positive expectation in his pastoral ministry, 
that is to say his hope that his laborious efforts for the intended change from chaff to 
wheat will not be in vain. For him, God’s election is the guarantee for the presence, 
multiplication, and preservation of the wheat on the threshing floor.

Chapter 7 deals with the significance of the area as a metaphor for the final judg-
ment. In Augustine’s works the threshing floor has a clear eschatological meaning. 
This meaning comes into the picture in the future winnowing (uentilatio) of the 
threshing floor. As it is written in Matth. 3.12 / Luk. 3.17, Christ will appear on the 
threshing floor to definitively separate wheat and chaff. The wheat will be stored in 
the granary (horreum), which indicates eternal life. The chaff will be burned with 
fire (ignis), which indicates eternal punishment.

Investigating the eschatological meaning of the threshing floor, the applied dif-
ferentiation in different contexts had little value. In the context of the Pelagian po-
lemics, the threshing floor hardly plays a role. In the context of the Manichaean and 
Donatist controversy, the metaphor has its eschatological meaning, but the debate is 
not about eschatology. There is a difference of opinion with the Manichaeans about, 
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for example, the resurrection of the body, but not about the future separation of wheat 
and chaff as such. Regarding the Donatists, Augustine agrees with them in doctrine 
(doctrina), which includes eschatology. Nevertheless, he disagrees with them about 
the criteria for the final judgment. From a Donatist point of view, participation in the 
Catholic church would pose a threat to future salvation. On the contrary, Augustine 
communicates that toleration of the chaff within the Catholic church is a necessary 
condition for eternal salvation.

The eschatological meaning of the threshing floor is often mentioned by Augustine, 
but he usually limits himself to the ‘that’, not the ‘how’ of the future separation of 
wheat and chaff. The aspect of winnowing (uentilatio) primarily serves to interpret 
the permixtio of the church as a limited period in salvation history in the light of 
Judgment Day. In the context of his own church, Augustine pays more attention to 
various aspects of the eschatological expectation than he does in the other contexts. 
It can be deduced that he counts the expectation of the second coming of Christ to 
judge the living and the dead among the basics of the Biblical preaching and the 
instruction of faith in the church. For Augustine the announcement of Judgment 
Day has a clear element of warning. He is aware of his pastoral responsibility for 
the salvation of his church members. It is important to notice that the warnings for 
the final judgment are part of his ministry of salvation. As a preacher, Augustine 
wants to give hope to his audience. This is especially clear when the eschatological 
coming of Christ with the winnowing-fork is related to his first coming. Before 
Christ will come to judge (i.e. uentilare), He has already come to be judged. In this 
way the eschatological judge is proclaimed as the present Saviour. The intention of 
this Gospel ministry is that Christ will not have to condemn at his second coming, 
or in other words that chaff will turn into wheat.

In his description of the eternal destinations of wheat and chaff, Augustine barely 
allows for speculation. Based on the testimony of Scripture and the confession of 
faith (symbolum) about the resurrection of the body, he states, for example, that future 
life is not purely spiritual, but also physical. But he hardly elaborates on what this 
means in concrete terms. The Church Father realizes that he is talking about things 
that are beyond human sight and human experience. He deliberately stays as close 
as possible to the literal text of the Holy Scriptures, sometimes with some comment 
added. In the secondary literature (for example Eger, Kelly, Daley) it is generally 
assumed that he interprets the Bible text literally. This appears to be partially true, 
namely in that he literally quotes the Scripture. But the aforementioned authors do 
not mention that according to Augustine these matters are beyond all human imagina-
tion, and are therefore more or less unknowable. In this respect, 1 Cor. 2.9 functions 
in Augustine’s works as a hermeneutic key to his ideas about eternal life. The texts 
that deal with the eternal destiny of the wheat must therefore be read less literally 
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than assumed at first sight. The same can be said concerning the eternal destiny of 
the chaff. Although the Church Father mentions a physical aspect because of the 
resurrection of the body, he also argues that eternal fire is of a different order than 
ordinary fire. Because the eternal punishment is unknowable during earthly life, the 
relevant texts from Scripture do not have to be interpreted unequivocally literal. In 
fact, for Augustine the worst thing in hell is not the fire, but the eternal abandonment 
of God. In contrast to this is eternal life, where the deepest joy will not consist in the 
gifts but in the Giver: in enjoying (perfrui) the immediate presence of God.

The eschatological expectation of Christ’s coming with the winnowing fork makes 
clear that Augustine in his ecclesiology is primarily interested in the invisible church, 
that is to say the church in its future form in which it is purified from all chaff. At 
the same time, as a minister on the threshing floor of Christ, he gives full weight to 
the visible church as well. In this respect this dissertation confirms the insights of 
them wo have previously called attention to the significance of the visible church in 
Augustine’s works. For even though the visible, mixed form of the church is only 
temporary, according to Augustine participation in the visible church is necessary 
for salvation.

In chapter 8 the final conclusions are presented. Specifically, this concerns the rese-
arch method (8.1), the area as a metaphor for the salvation history (8.2), the sources 
that Augustine used (8.3), the agreement with Cyprian and the difference with Ter-
tullian (8.4), a chiliastic interpretation of the area (8.5), the area in relation to the 
Old and the New Testament period (8.6), Augustine and the Jews (8.7), the area in 
Manichaean polemics (8.8), the area in Pelagian polemics (8.9), the special place of 
the area in the Donatist polemics (8.10), the area as a theological metaphor (8.11), the 
principle of no salvation outside the church (8.12), the limitation of the principle of 
tolerantia (8.13), the presence of wheat and chaff in the church (8.14), the difference 
between wheat and chaff (8.15), the change from chaff to wheat (8.16), predestination 
and paraenesis (8.17), the eschatological significance of the area (8.18), the twofold 
destination of wheat and chaff (8.19), the visible and invisible church (8.20), the 
difference between the homiletic and non-homiletic works (8.21), Augustine as a 
trained orator (8.22), new translations (8.23), new datings (8.24), and four proposals 
for further research (8.25).

It was concluded that there is no real substantive difference between the homiletic 
and non-homiletic works, although there is a difference in the representation and 
thematisation of the insights. As a trained orator, Augustine takes into account the 
people whom he addresses with his message. Various examples are mentioned which 
show that one must take into account his rhetorical professionalism when interpreting 
the texts. For example, there is much more agreement with the Donatists than one 
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would at first sight infer from his words, which shows that there is also rhetoric in 
his polemics. In addition to this, it can be concluded that the research method, in 
which the homiletic and non-homiletic works are discussed separately, has proven 
to be useful regarding the chronology of the texts. It has also led to new arguments 
for the dating of a number of sermons.

Koren en kaf boek.indb   568 13-01-20   09:13



569

Gebruikte afkortingen

AH: Augustin Handbuch, Tübingen 2007
AL: Augustinus-Lexikon, Basel
ASChrE: Annual of the Society of Christian Ethics
AthAg: Augustine through the Ages. An Encyclopedia, Grand Rapids-Cambridge 1999
Aug(L): Augustiniana. Tijdschrift voor de studie van Sint Augustinus en de Augustijnenorde
AugStud: Augustinian Studies
BA: Bibliothèque augustinienne. Oeuvres de saint Augustin, Paris
CAG: Corpus Augustinianum Gissense, Würzburg
CAG-2: Corpus Augustinianum Gissense, Würzburg 2004
CCL: Corpus christianorum series latina, Turnhout
CLCLT-7: Cetedoc Library of Christian Latin Texts, Turnhout 2008
CSEL: Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Wien
DACL: Dictionnaire d’ archéologie chrétienne et de liturgie
EEC: Encyclopedia of Early Christianity, New York-London 1997
EEChurch: Encyclopedia of the Early Church, Cambridge 1992
HJb: Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft
JECH: Journal of Early Christian History
JEH: Journal of Ecclesiastical History
JRS: Journal of Roman Studies
JThS: Journal of Theological Studies
LLT-11: Library of Latin Texts, Turnhout 2016
NPNF: Nicene and Post-Nicene Fathers
PL: Patrologiae cursus completus series latina
RAC: Reallexikon für Antike und Christentum
REAug: Revue des études augustiniennes (et patristiques)
RGG: Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religions-

wissenschaft (4e druk), Tübingen
RHR: Revue de l’ histoire des religions
SEAug: Studia Ephemeridis Augustinianum
SJTh: Scottish Journal of Theology
StPatr: Studia patristica
TLL: Thesaurus linguae latinae
TR: Theologia Reformata
TRE: Theologische Realenzyklopädie, Berlin-New York

Koren en kaf boek.indb   569 13-01-20   09:13



570

gebruIkte AfkortIngen

VigChr: Vigiliae christianae
WSt: Wiener Studien. Zeitschrift für Klassische Philologie und Patristik
Works(NY): The Works of Saint Augustine. A Translation for the 21st Century, New York
ZKG: Zeitschrift für Kirchengeschichte

Koren en kaf boek.indb   570 13-01-20   09:13



571

Bibliografie

Primaire bronnen1

Ambrosius Mediolanensis
De Spiritu sancto
Expositio evangelii secundum Lucam
Expositio psalmi cxviii

Augustinus
Ad catholicos fratres liber unus (cath. fr.)
Ad Cresconium grammaticum partis Donati libri quattuor (Cresc.)
Adnotationes in Iob liber unus (adn. Iob)
Ad Simplicianum libri duo (Simpl.)
Aduersus Iudaeos (adu. Iud.)
Breuiculus conlationis cum donatistis libri tres (breuic.)
Confessionum libri tredecim (conf.)
Contra Adimantum Manichei discipulum liber unus (c. Adim.)
Contra aduersarium legis et prophetarum libri duo (c. adu. leg.)
Contra donatistas liber unus, =ad donatistas post collationem (c. Don.)
Contra duas epistulas Pelagianorum libri quattuor (c. ep. Pel.)
Contra epistulam Parmeniani libri tres (c. ep. Parm.)
Contra Faustum manicheum libri triginta tres (c. Faust.)
Contra Gaudentium donatistarum episcopum libri duo (c. Gaud.)
Contra Iulianum libri sex (c. Iul.)
Contra Iulianum opus imperfectum (c. Iul. imp.)
Contra litteras Petiliani libri tres (c. litt. Pet.)
Contra Secundinum manicheum liber unus (c. Sec.)
De agone christiano liber unus (agon.)
De baptismo libri septem (bapt.)
De cathecizandis rudibus liber unus (cat. rud.)

1.  Voor de Latijnse teksten van Augustinus is gebruikgemaakt van de editie van CAG-2 en CAG-on-
line. Wanneer een gedrukte versie is geraadpleegd, wordt daarnaar verwezen in de noten, indien 
relevant. Wat betreft de gedrukte edities gaat het om respectievelijk CCL, CSEL, PL en indien van 
toepassing andere edities. Voor de overige patristische teksten in het Latijn is gebruikgemaakt van 
CLCLT-7 en LLT-11. Indien nodig wordt in de noten eveneens verwezen naar gedrukte versies.

Koren en kaf boek.indb   571 13-01-20   09:13



572

bIblIogr AfIe

De ciuitate Dei libri uiginti duo (ciu.)
De consensu euangelistarum libri quattor (cons. eu.)
De correctione donatistarum liber unus =ep. 185 (correct.)
De correptione et gratia liber unus (corrept.)
De dialectica (dial.)
De diuersis quaestionibus octoginta tribus liber unus (diu. qu.)
De doctrina christiana libri quattor (doctr. chr.)
De dono perseuerantiae liber ad Prosperum et Hilarium secundus (perseu.)
De excidio urbis Romae, =s. 397 (exc. urb.)
De fide et operibus liber unus (f. et op.)
De fide et symbolo liber unus (f. et symb.)
De fide spe et caritate liber unus =enchiridion (ench.)
De Genesi ad litteram libri duodecim (Gen. litt.)
De Genesi aduersus Manicheos libri duo (Gn. adu. Man.)
De gestis Pelagii liber unus (gest. Pel.)
De grammatica: Regulae (gramm.)
De gratia Christi et de peccato originali libri duo (gr. et pecc. or.)
De gratia et libero arbitrio liber unus (gr. et lib. arb.)
De haeresibus ad Quoduultdeum liber unus (haer.)
De libero arbitrio libri tres (lib. arb.)
De moribus ecclesiae catholicae et de moribus manicheorum libri duo (mor.)
De nuptiis et concupiscentia ad Valerium libri duo (nupt. et conc.)
De opere monachorum liber unus (op. mon.)
De peccatorum meritis et remissione et de baptismo paruulorum ad Marcellinum libri tres 

(pecc. mer.)
De praedestinatione sanctorum liber ad Prosperum et Hilarium primus (praed. sanct.) 
De rethorica (rhet.)
De sermone domini in monte libri duo (s. dom. m.)
De symbolo ad catechumenos (symb. cat.)
De trinitate libri quindecim (trin.)
De uera religione liber unus (uera rel.)
De unico baptismo contra Petilianum ad Constantinum liber unus (un. bapt.)
De utilitate credenti liber unis (util. cred.)
De utilitate ieiunii, =s. 400 (util. ieiun.)
Enarrationes in Psalmos (en. Ps.)
Epistulae (ep.)
Epistulae ad Romanos inchoata expositio liber unus (ep. Rm. inch.)
Expositio epistulae ad Galatas liber unus (exp. Gal.)
Expositio quarundam propositionum ex epistula apostoli ad Romanos (exp. prop. Rm.)

Koren en kaf boek.indb   572 13-01-20   09:13



573

bIblIogr AfIe

Gesta cum Emerito donatistarum episcopo liber unus =ep. 128 (Emer.)
In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem (ep. Io. tr.)
In Iohannis euangelium tractatus CXXIV (Io. eu. tr.)
Psalmus contra partem Donati (ps. c. Don.)
Quaestiones XVI in Matthaeum (qu. Mt.)
Quaestionum libri septem (qu.)
Retractationum libri duo (retr.)
Sermones (s.)

Calvinus, Ioannes
Institutio christianae religionis (ed. 1559)

Cyprianus
De ecclesiae catholicae unitate (De unitate)
De mortalitate
Epistulae (Cypr. ep.)

Gesta collationis Carthaginensis

Irenaeus Lugdunensis (secundum translationem latinam)
Aduersus haereses seu Detectio et euersio falso cognominatae Gnoseos

Optatus Mileuitanus
Contra Parmenianum Donatistam

Origenes (sec. translationem Rufini)
Homilae in librum Iudicum
In Leviticum homilae

Possidius
Vita Augustini

Secundinus
Epistula Secundini

Tertullianus
Ad Scapulam
De fuga in persecutione
De praescriptione haereticorum

Koren en kaf boek.indb   573 13-01-20   09:13



574

bIblIogr AfIe

Tyconius
Expositio Apocalypseos
Liber regularum

Vergilius
Georgica

Secundaire bronnen2

D.C. Alexander, Augustine’s Early Theology of the Church. Emergence and Implications,  
386-391, New York-Frankfurt-Oxford 2008

J.S. Alexander, ‘A Note on the Interpretation of the Parable of the Threshing Floor at the  
Conference of Carthage of A.D. 411’ in: JThS 24 (1973), p. 512-519

J.S. Alexander, ‘Donatistae 2. Theological Part’ in: AL (1996-2002), p. 622-638
A. Allgeier, ‘Der Einfluss des Manichäismus auf die exegetische Fragestellung bei Augustin’ 

in: M. Grabmann en J. Mausbach (Ed.), Aurelius Augustinus. Die Festschrift der Görres- 
Gesellschaft zum 1500. Todestage des Heiligen Augustinus, Köln 1930, p. 1-13

B. Altaner en A. Stuiber, Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter, Frei-
burg-Basel-Wien 1978

E. Amelung, ‘Gericht Gottes V. Neuzeit und ethisch’ in: TRE 12 (1984), p. 492-497
U. Asendorf, ‘Eschatologie VII. Reformations- und Neuzeit’ in: TRE 10 (1982), p. 310-334
S. Ashbrook Harvey en D.G. Hunter (ed.), The Oxford Handbook of Early Christian Studies, 

Oxford 2008
R.D. Aus, ‘Gericht Gottes II. Judentum’ in: TRE 12 (1984), p. 466-469
L. Baas, P. van Geest en V. Hunink, Aurelius Augustinus. Het werk van monniken [De opera 

monachorum], Zoetermeer 2002
J.N. Bakhuizen van den Brink, De Nederlandsche Belijdenisgeschriften, Amsterdam 1940
W. Balke, Calvijn en de doperse radikalen, Amsterdam 1973
G. Bardy, ‘Le jugement du Fils de Dieu d’après les Tractatus sur saint Jean’ in: BA 37 (1960),  

p. 765-768
G. Bardy, ‘Le millénarisme’ in: BA 37 (1960), p. 768-771
G. Bardy, ‘L’ interprétation allégorique d’ Apocalypse XX’ in: BA 37 (1960), p. 771-774
G.J.M. Bartelink, ‘Die Beeinflussung Augustins durch die griechischen Patres’ in: J. den Boeft 

en J. van Oort (éd.), Augustiniana Traiectina. Communications présentées au Colloque 
International d’ Utrecht 13-14 novembre 1986, Paris 1987, p. 9-24

2.  In de bibliografie worden de geraadpleegde tekstuitgaven van BA en Works(NY) niet afzonderlijk 
vermeld. Wel zijn deze voor zover relevant genoemd in het literatuuroverzicht in hoofdstuk 1.

Koren en kaf boek.indb   574 13-01-20   09:13



575

bIblIogr AfIe

A.A.R. Bastiaensen, ‘Augustin et ses prédécesseurs latins chrétiens’ in: J. den Boeft en J. van 
Oort (éd.), Augustiniana Traiectina. Communications présentées au Colloque International 
d’ Utrecht 13-14 novembre 1986, Paris 1987, p. 25-57

R. Bauckham, ‘Chiliasmus IV. Reformation und Neuzeit’ in: TRE 7 (1981), p. 737-745
W. Bauer, ‘Chiliasmus’ in: RAC 2 (1954), p. 1073-1078
T. Baumeister, ‘Nordafrika III. Zeit der Alten Kirche’ in: RGG 6 (2003), p. 366-373
G. Bavaud, ‘La parabole du bon grain et de l’ ivraie’ in: BA 29 (1964), p. 608-609
T.J. van Bavel, Augustinus, Alphen aan den Rijn 1970
T.J. van Bavel, ‘Church’ in: AthAg (1999), p. 169-176
T.J. van Bavel, ‘Correctio’ in: AL 2 (1996-2002), p. 22-27
T.J. van Bavel, ‘Correptio, corripere’ in: AL 2 (1996-2002), p. 35-39
T.J. van Bavel, ‘Discipline’ in: AthAg (1999), p. 273-276
T.J. van Bavel, Veel te laat heb ik jou liefgekregen. Bij het zestiende eeuwfeest van Augustinus’ 

bekering, Heverlee 1986
A. van de Beek, God doet recht. Eschatologie als christologie. Spreken over God 2.1., Zoeter-

meer 2008
A. van de Beek, Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige Geest. 

Spreken over God 2.2., Zoetermeer 2012
J.A. van den Berg, Biblical Argument in Manichaean Missionary Practice. The Case of  

Adimantus and Augustine, Leiden-Boston 2010
J.A. van den Berg, Reizen met Augustinus. De Belijdenissen als gids voor pelgrims, Heeren-

veen 2012
G.C. Berkouwer, ‘Augustinus en het Credo’ in: A. Sizoo en G.C. Berkouwer, Augustinus over 

het Credo. Het Enchiridion en andere geschriften over het apostolisch symbool, Kampen 
1941, p. 12-55

H. Bietenhard, ‘The Millennial Hope in the Early Church’ in: SJTh 6 (1953), p. 12-30
G.G. Blum, ‘Chiliasmus II. Alte Kirche’ in: TRE 7 (1981), p. 729-733
O. Böcher, ‘Chiliasmus I. Judentum und Neues Testament’ in: TRE 7 (1981), p. 723-729
J. den Boeft en J. van Oort (éd.), Augustiniana Traiectina. Communications présentées au 

Colloque International d’ Utrecht 13-14 novembre 1986, Paris 1987
J. den Boeft en I. Sluiter, Aurelius Augustinus. Wat betekent de Bijbel? Christelijke scholing in 

tekstbegrip en presentatie [De doctrina christiana], Amsterdam 1999
A. Böhlig, ‘Manichäismus’ in: TRE 22 (1992), p. 25-45
T. Böhm, ‘Photin’ in: RGG 6 (2003), p. 1322
G. Bonner, ‘Augustine and Millenarianism’ in: R. Williams (ed.), The Making of Orthodoxy. 

Essays in Honour of Henry Chadwick, Cambridge 1989, p. 235-254
G. Bonner, ‘Augustinus (uita)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 519-550
G. Bonner, ‘Gestis Pelagii, De’ in: AthAg (1999), p. 382-383
G. Bonner, ‘Gratia Christi et de peccato originali, De’ in: AthAg (1999), p. 399-400

Koren en kaf boek.indb   575 13-01-20   09:13



576

bIblIogr AfIe

G. Bonner, ‘Julianum, Contra’ in: AthAg (1999), p. 480
G. Bonner, ‘Julianum opus imperfectum, Contra’ in: AthAg (1999), p. 480-481
G. Bonner, ‘Peccatorum meritis et remissione peccatorum et de baptismo paruulorum, De’ in: 

AthAg (1999), p. 632-633
G. Bonner, ‘Pelagius/Pelagianischer Streit’ in: TRE 26 (1996), p. 176-185
G. Bonner, St. Augustine of Hippo. Life and Controversies, Norwich 1963 (editie 2002)
W.H. ten Boom, Profetisch tegoed. De Joden in Augustinus’ De Civitate Dei, Kampen 2002
P. Borgomeo, L’ Église de ce temps dans la prédication de saint Augustin, Paris 1972
L. Bouyer, L’ Église de Dieu: Corps du Christ et Temple de l’ Esprit, Paris 1970
J.R. Bowlin, ‘Augustine on Justifying Coercion’ in: ASChrE 17 (1997), p. 49-70
E. Brandenburger, ‘Gericht Gottes III. Neues Testament’ in: TRE 12 (1984), p. 469-483
P. Bright, ‘Antidonatistische Werke’ in: AH (2007), p. 316-322
P. Bright, ‘Augustin im Donatistischen Streit’ in: AH (2007), p. 171-178
P. Bright, ‘Das Donatistische Schisma bis 390 n. Chr.’ in: AH (2007), p. 98-104
P. Bright, ‘Donatist Bishops’ in: AthAg (1999), p. 281-284
P. Bright, ‘Ekklesiologie und Sakramentenlehre’ in: AH (2007), p. 506-518
L.J. van den Brom, ‘Eschatologie VII. Religionsphilosophisch’ in: RGG 2 (1999), p. 1574-1575
P. Brown, Augustine of Hippo. A Biography, London 1967 (revised edition 2000)
P. Brown, Religion and Society in the Age of Saint Augustine, London 1972
P. Brown, ‘St. Augustine’s Attitude to Religious Coercion’ in: JRS 54 (1964), p. 107-116
P. Brown, The Rise of Western Christendom. Triumph and Diversity A.D. 200-1000, Mal-

den-Melbourne-Oxford 1996 (editie 2003)
P. Brown, Through the Eye of a Needle. Wealth, the Fall of Rome, and the Making of  

Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton-Oxford 2012
B. Bruning, M. Lamberigts en J. van Houtem (ed.), Collectanea Augustiniana. Mélanges  

T.J. van Bavel, Leuven 1990
B. Bruning, ‘Otium and Negotium in the one Church’ in: B. Bruning, Unity and its Limits in 

the Thought of Augustine, Leuven 2017, p. 130-163
J.P. Burns-R.M. Jensen, Christianity in Roman Africa.The Development of Its Practices and 

Beliefs, Grand Rapids-Cambridge 2014
A. Cameron, Christianity and the Rhetoric of Empire. The Development of Christian  

Discourse, Berkely-Los Angeles-London 1991
F. Chapot, ‘Tertullian’ in: AthAg (1999), p. 822-824
K.H. Chelius, ‘Colonus’ in: AL 1 (1986-1994), p. 1064-1085
F.G. Clancy, ‘Fide et operibus, De’ in: AthAg (1999), p. 359-360
E.A. Clark, ‘Ascetism’ en ‘Ascetism, Pre-Augustine’ in: AthAg (1999), p. 67-76
F. Cocchini, ‘Parousia’ in: EEChurch, p. 651-652
Y.M.-J. Congar, Die Lehre von der Kirche von Augustinus bis zum Abendländichen Schisma 

(in: Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. III), Freiburg-Basel-Wien 1971

Koren en kaf boek.indb   576 13-01-20   09:13



577

bIblIogr AfIe

Y.M.-J. Congar, ‘Introduction’ in: BA 28 (1963), p. 7-133
Y.M.-J. Congar, ‘Le van à trois pointes’ in: BA 28 (1963), p. 742-743
Y.M.-J. Congar, ‘Le van de la croix’ in: BA 28 (1963), p. 716
Y.M.-J. Congar, ‘Securus iudicat orbis terrarum’ in: BA 28 (1963), p. 743-744
B. Coppieters ’t Wallant, L. de Coninck et R. Demeulenaere, ‘Sermo LXIIIA (Mai 25).  

Monitum’ in: CCL XLI Aa (Aurelii Augustini Opera XI,2), Turnhout 2008, p. 333-334
J.K. Coyle, ‘Faustum Manicheum, Contra’ in: AthAg (1999), p. 355-356
J.K. Coyle, ‘Mille’ in: AL 4 (2012-2019), p. 15-18
J.K. Coyle, ‘Moribus ecclesiae Catholicae et de moribus Manicheorum, De’ in: AthAg (1999), 

p. 571
J.K. Coyle, ‘Moribus ecclesiae catholicae et de moribus Manicheorum (De –)’ in: AL 4  

(2012-2019), p. 82-88
J.K. Coyle, ‘Secundinum Manicheum, Contra’ in: AthAg (1999), p. 759-760
H. Crouzel en V. Grossi, ‘Resurrection of the Dead’ in: EEChurch, p. 732-733
C. Couturier, ‘Sacramentum et mysterium dans l’ oeuvre de saint Augustin’ in: H. Rondet e.a., 

Études augustiniennes, Paris 1953, p. 161-332
B.E. Daley, The Hope of the Early Church. A Handbook of Patristic Eschatology, Peabody 

2003 (herziene uitgave, eerste druk Cambridge 1991)
R.J. Daly (ed.), Apocalyptic Thought in Early Christianity, Grand Rapids 2009
J. Dan, ‘Apokalyptik III. Jüdische Apokalyptik 2. Mittelalter und Neuzeit’ in: RGG 1 (1998),  

p. 594
J. Dan, ‘Eschatologie VIII. Judentum 2. Mittelalter und Neuzeit’ in: RGG 2 (1999), p. 1576-

1578
J. Daniélou, Bible et liturgie. La théologie biblique des sacrements et des fêtes d’après les 

pères de l’église, Paris 1951
J. Daniélou, ‘La typologie millénariste de la semaine dans le christianisme primitif’ in:  

VigChr 2 (1948), p. 1-16
E. Dassmann, ‘Ambrosius’ in: AL 1 (1986-1994), p. 270-285
E. Dassmann, ‘Cyprianus’ in: AL 2 (1996-2002), p. 196-211
J.A. Davids, ‘Sint Augustinus en Sint Ambrosius’ in: W.S. Jurgens (ed.), Miscellanea  

Augustiniana. Gedenkboek samengesteld uit verhandelingen over S. Augustinus bij de  
viering van zijn zalig overlijden vóór 15 eeuwen, Rotterdam 1930, p. 242-255

F. Decret, Aspects du manichéisme dans l’ Afrique Romaine. Les controverses de Fortunatus, 
Faustus et Felix avec saint Augustin, Paris 1970

F. Decret, ‘Faustum Manicheum (Contra -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 1244-1252
B. Delaroche, ‘Peccatorum meritis et remissione et de baptismo paruulorum (De-) in: AL 4 

(2012-2019), p. 574-581
D. Dideberg, ‘Epistulam Iohannis ad Parthos tractatus decem (In-)’ in: AL 2 (1996-2002),  

p. 1064-1070

Koren en kaf boek.indb   577 13-01-20   09:13



578

bIblIogr AfIe

J. Divjak, ‘Epistulae’ in: AL 2 (1996-2002), p. 893-1057
R. Dodaro, ‘Augustin als Asket und Mönch’ in: AH (2007), p. 232-237
R. Dodaro, ‘Auseinandersetzung mit dem Heidentum’ in: AH (2007), p. 203-208
R. Dodaro, ‘Iudicium ultimum’ in: AL 3 (2004-2010), p. 804-810
R. Dodaro, ‘Litteras Petiliani (Contra -)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 1030-1035
M. Dods, ‘The City of God’ in: NPNF 2 (1887, reprint 1994)
F. Dolbeau, Augustin d’ Hippone. Vingt-six sermons au peuple d’ Afrique. Retrouvés à May-

ence, édités et commentés par Francois Dolbeau, Paris 1996
F. Dolbeau, Augustin et la prédication en Afrique. Recherches sur divers sermons  

authentiques, apocryphes ou anonymes, Paris 2005
F. Dolbeau, ‘Les Sermons Augustiniens de Mayence: bilan des travaux et mise à jour  

bibliographique (1996-2005)’ in: F. Dolbeau, Augustin et la prédication en Afrique.  
Recherches sur divers sermons authentiques, apocryphes ou anonymes, Paris 2005,  
p. 587-606

F. Dolbeau, ‘Praedicatio’ in: AL 4 (2012-2019), p. 846-865
F. Dolbeau, ‘Seminator verborum. Réflexions d’ un éditeur de sermons d’ Augustin’, in:  

G. Madec (éd.), Augustin prédicateur (395-411). Actes du Colloque International de  
Chantilly (5-7 septembre 1996), Paris 1998, p. 95-111

V.H. Drecoll, Augustin Handbuch, Tübingen 2007
V.H. Drecoll, ‘Fide et operibus (De-)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 1305-1311
V.H. Drecoll, ‘Manichaei’ in: AL 3 (2004-2010), p. 1132-1159
V.H. Drecoll, ‘Pelagius, Pelagiani’ in: AL 4 (2012-2019), p. 624-666
V.H. Drecoll, ‘Praedestinatio’ in: AL 4 (2012-2019), p. 826-837
V.H. Drecoll, ‘Zum Stand der Augustinforschung’, in: AH (2007), p. 13-18
V.H. Drecoll, ‘Zur Chronologie der Werke’ in: AH (2007), p. 250-261
V.H. Drecoll, W. Löhr en J. Lössl, ‘Der Pelagianische Streit’ in: AH (2007), p. 179-203
H.R. Drobner, Augustinus von Hippo: Sermones ad populum. Überlieferung und Bestand – 

Bibliographie – Indices, Leiden-Boston-Köln 2000
H.R. Drobner, Augustinus von Hippo. Sermones ad Populum. Überlieferung und Bestand –  

Bibliographie – Indices: Supplement 2000-2010, Frankfurt am Main-New York-Oxford 
2010

H.R. Drobner, ‘Studying Augustine: An Overview of Recent Research’ in: R. Dodaro and  
G. Lawless (ed.), Augustine and his Critics. Essays in Honour of Gerald Bonner,  
London-New York 2000, p. 18-34

H.R. Drobner, ‘The Chronology of St. Augustine’s Sermones ad populum’ in: AugStud 31 
(2000), p. 211-218

H.R. Drobner, ‘The Chronology of St. Augustine’s Sermones ad populum II: Sermons 5 to 8’ 
in: AugStud 34 (2003), p. 49-66

Koren en kaf boek.indb   578 13-01-20   09:13



579

bIblIogr AfIe

H.R. Drobner, ‘The Chronology of Augustine’s Sermones ad populum III: On Christmas Day’ 
in: AugStud 35 (2004), p. 43-53

M. Dulaey, ‘L’ Apocalypse. Augustin et Tyconius’ in: A.M. la Bonnardière, Saint Augustin et 
la Bible, Paris 1986, p. 369-386

M. Dulaey, ‘Quatre figures du caractère mélangé de l’ Église d’ici-bas (In Ps. 8,13)’ in: BA 57A 
(2009), p. 606-607

A. Dupont, Gratia in Augustine’s Sermones ad Populum during the Pelagian Controversy.  
Do Different Contexts Furnish Different Insights? Leiden-Boston 2013

A. Dupont, M.A. Gaumer en M. Lamberigts (ed.), The Uniquely African Controversy. Studies 
on Donatist Christianity, Leuven-Paris 2015

A. Dupont en M. Lamberigts, ‘De geschiedenis van het pelagianisme en van zijn recente  
studie. Bij wijze van inleiding’ in: I. Wisse en R. Debaene, Aurelius Augustinus. Vier  
antipelagiaanse geschriften, Zoetermeer 2014, p. 11-43

M. Edwards, ‘Augustine and His Christian Predecessors’ in: M. Vessey (ed.), A Companion to 
Augustine, Oxford 2012, p. 215-226

H. Eger, Die Eschatologie Augustins, Greifswald 1933
B. van Egmond, Merciful Severity. Augustine of Hippo’s Early Thought on the Redemptive 

Function of Divine Judgment, Kampen 2015 (dissertatie)
B. van Egmond, ‘Reviews’ in Aug(L) 63 (2013), p. 311-324 (review van B. Shaw, Sacred  

Violence)
K. Erlemann, Endzeiterwartungen im frühen Christentum, Tübingen und Basel, 1996
R.F. Evans, One and Holy. The Church in Latin Patristic Thought, Eugene 1972 (reprint  

London 2010)
A. Evers, ‘Augustine on the Church (Against the Donatists)’ in: M. Vessey (ed.), A Companion 

tot Augustine, Malden-Oxford 2015, p. 375-385
J. Faber, Vestigium ecclesiae. De doop als spoor der kerk (Cyprianus, Optatus, Augustinus), 

Goes 1969
D. Faul, ‘Sinners in the Holy Church. A Problem in the Ecclesiology of St. Augustine’ in:  

StPatr 9 (1966), p. 404-415
E. Feldmann, ‘Christus-Frömmigkeit der Mani-Jünger. Der suchende Student Augustinus in  

ihrem Netz?’ in: E. Dassmann und K.S. Frank (ed.), Pietas. Festschrift für Bernhard  
Kötting, Münster 1980, p. 198-216

E. Feldmann, ‘Confessiones’ in: AL 1 (1986-1994), p. 1134-1193
E. Ferguson, Baptism in the Early Church. History, Theology, and Liturgy in the First Five 

Centuries, Grand Rapids-Cambridge 2009
M. Fiedrowicz, ‘Enarrationes in Psalmos’ in: AL 2 (1996-2002), p. 804-858
G. Filoramo, ‘Eschatology’ in: EEChurch (1992), p. 284-286
G. Filoramo, ‘Eschatologie I. Religionswissenschaftlich’ in: RGG 2 (1999), p. 1542-1546
G. Filoramo, ‘Judgment’ in: EEChurch (1992), p. 457

Koren en kaf boek.indb   579 13-01-20   09:13



580

bIblIogr AfIe

N. Fischer, ‘Foris-intus’ in: AL 3 (2004-2010), p. 37-45
K. Fitschen, ‘Chiliasmus III. Kirchengeschichtlich’ in: RGG 2 (1999), p. 137-138
A.D. Fitzgerald, ‘Circumcellions’ in: AthAg (1999), p. 193-194
A.D. Fitzgerald, ‘Consensu evangelistarum, De’ in: AthAg (1999), p. 232-233
A.D. Fitzgerald, ‘Damnatio’ in: AL 2 (1996-2002), p. 224-227
A.D. Fitzgerald, ‘Epistulam Johannis ad Parthos tractatus, In (Tractates on the First Letter of 

John)’ in: AthAg (1999), p. 310-311
A.D. Fitzgerald, ‘Excidio urbis Romae, De’ in: AthAg (1999), p. 344
A.D. Fitzgerald, ‘Johannis evangelium tractatus, In (Tractates on the Gospel of John)’ in: 

AthAg (1999), p. 474-475
A.D. Fitzgerald, ‘Nouatiani, Nouatianus’ in: AL 4 (2012-2019), p. 222-225
A.D. Fitzgerald, ‘Quaestiones in Heptateuchum’ in: AthAg (1999), p. 692-693
A.D. Fitzgerald, ‘Quaestiones XVI in Matthaeum’ in: AthAg (1999), p. 692
A.D. Fitzgerald, ‘Rogatism’ in: AthAg (1999), p. 726-727
A.D. Fitzgerald, ‘Utilitate jejunii, De’ in: AthAg (1999), p. 862
F. van Fleteren, ‘Confessiones’ in: AthAg (1999), p. 227-232
F. van Fleteren, ‘Vera religione, De’ in: AthAg (1999), p. 864-865
G. Florovsky, ‘Eschatology in the Patristic Age: an Introduction’ in: K. Aland en F.L. Cross 

(ed.), Studia Patristica 2,2 Berlin 1957, p. 235-250
G. Folliet, ‘La typologie du sabbat chez saint Augustin’ in: REAug 2 (1956), p. 371-390
E.L. Fortin, ‘Civitate Dei, De’ in: AthAg (1999), p. 196-202
A. Franz, ‘Dexter-sinister’ in: AL 2 (1996-2002), p. 365-367
J.-C. Fredouille, ‘Les sermons d’Augustin sur la chute de Rome’ in: G. Madec (éd.), Augustin 

Prédicateur (395-411). Actes du Colloque International de Chantilly (5-7 septembre 1996), 
Paris 1998, p. 439-448

P. Fredriksen, ‘Apocalypse and Redemption in Early Christianity from John of Patmos to Au-
gustine of Hippo’ in: VigChr 45 (1991), p. 151-183

P. Fredriksen, Augustine and the Jews. A Christian Defense of Jews and Judaism, New 
York-London 2008

P. Fredriksen, ‘Die Confessiones (Bekenntnisse)’ in: AH (2007), p. 294-309
P. Fredriksen, ‘Die frühe Paulusauslegung’ in: AH (2007), p. 279-294
P. Fredriksen, ‘Massa’ in: AthAg (1999), p. 545-547
P. Fredriksen-Landes, Augustine on Romans. Propositions from the Epistle to the Romans. 

Unfinished Commentary on the Epistle to the Romans, Chico 1982
W.H.C. Frend, ‘Manichaeism in the Struggle between Saint Augustine and Petilian of Constan-

tine’ in: W.H.C. Frend, Religion Popular and Unpopular in the Earl Christian Centuries, 
XIII, London 1976, p. 859-66 (eerder gepubliceerd in: Augustinus Magister, Paris 1954)

W.H.C. Frend, Saints and Sinners in the Early Church. Differing and Conflicting Traditions in 
the First Six Centuries, London 1985 

Koren en kaf boek.indb   580 13-01-20   09:13



581

bIblIogr AfIe

W.H.C. Frend, The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa, Oxford 
1952 (editie 1971)

W.H.C. Frend, ‘The Gnostic-Manichaean Tradition in Roman North Africa’ in: W.H.C. Frend, 
Religion Popular and Unpopular in the Early Christian Centuries, XII, London 1976 p. 13-
26 (eerder gepubliceerd in JEH 4-1953)

W.H.C. Frend, The Rise of Christianity, Philadelphia 1984
T. Fuhrer, ‘De vera religione (Über die wahre Religion)’ in: AH (2007), p. 272-275
A. Fürst, ‘Origenes’ in: AL 4 (2012-2019), p. 380-388
P.-Y. Fux, J.-M. Roessli en O. Wermelinger (éd.), Augustinus Afer. Saint Augustin: Africanité 

et universalité. Actes du colloque international Alger-Annaba, 1-7 avril 2001 (=Paradosis 
45,1-2), Fribourg 2003

M.A. Gaumer, Augustine’s Cyprian. Authority in Roman Africa, Leiden-Boston 2016
M.A. Gaumer en A. Dupont, ‘Coerción religiosa patrocinada por el Estado: su contexto en 

Norteáfrica donastista y el cambio de la actitud de Agustín hacia aquélla’ in: Augustinus 54 
(2009), p. 345-371

M.A. Gaumer, ‘Dealing with the Donatist Church: Augustine of Hippo’s Nuanced Claim to the 
Authority of Cyprian of Carthage’ in: H. Bakker, P. van Geest en H. van Loon, Cyprian of 
Carthage. Studies in His Life, Language, and Thought, Leuven-Paris 2010, p. 181-201

W. Geerlings, ‘Adnotationes in Iob’ in: AL 1 (1986-1994), p. 100-104
W. Geerlings, ‘Adventus Christi’ in: AL 1 (1986-1994), p. 104-106
W. Geerlings, Possidius. Vita Augustini, Paderborn-München-Wien 2005
P.J.J. van Geest en J. van Oort (red.), Augustiniana Neerlandica. Aspecten van Augustinus’ 

spiritualiteit en haar doorwerking, Leuven-Paris-Dudley 2005
P.J.J. van Geest, ‘Augustine’s approach of heresies as eye-opener to his ideas of interaction 

between religious traditions’ in: M. Frederiks (ed.), The Study of World Christianity:  
Approaches, Methods, Cases, Leiden 2019 (in press)

P.J.J. van Geest, ‘Bepaald en toch ondoorgrondelijk. Bij wijze van voorwoord’ in: I. Wisse  
en R. Debaene, Aurelius Augustinus. Vier antipelagiaanse geschriften, Zoetermeer 2014,  
p. 7-10

P.J.J. van Geest, E. Meijering en L. Westra, De status van de kerkvaders. Geschiedenis, the-
ma’s, perspectief, Zoetermeer 2009

P.J.J. van Geest, ‘Gemeenschap, ontrouw, vergeving en onthouding. De adulterinis coniugiis  
en latere ontwikkelingen in Augustinus’ spiritualiteit van het huwelijk’ in: P.J.J. van Geest 
en J. van Oort (red.), Augustiniana Neerlandica. Aspecten van Augustinus’ spiritualiteit en 
haar doorwerking, Leuven 2005, p. 187-207

P.J.J. van Geest, Integriteit als weg naar God. Over de spiritualiteit van Augustinus, Utrecht 
2002

P.J.J. van Geest en V. Hunink, Met zachte hand. Augustinus over dwang in kerk en maatschap-
pij [epistula 185], Budel 2012

Koren en kaf boek.indb   581 13-01-20   09:13



582

bIblIogr AfIe

P.J.J. van Geest, ‘Omnis scriptura legi debet eo spiritu quo facta est … On the Hermeneutics of 
Wilhelm Dilthey and Albert Deblaere’ in: R. Faesen (ed.), Albert Deblaere, S.J. (1916-1994). 
Essays on Mystical Literature – Essais sur la littérature mystique – Saggi sulla letteratura 
mistica, Louvain 2004, p. 427-442

P.J.J. van Geest, ‘Pectus ardet Evangelica pietate, et pectori respondet oratio: Augustine’s  
Neglect of Cyprian’s Striving for Sincerity’ in: H. Bakker, P. van Geest en H. van Loon, 
Cyprian of Carthage. Studies in His Life, Language, and Thought, Leuven-Paris 2010,  
p. 203-223

P.J.J. van Geest, ‘Propositum’ in: AL 4 (2012-2019), p. 951-954
P.J.J. van Geest, ‘Quid dicam de vindicando vel non vindicando? (Ps. 95,3). Augustine’s  

Legitimation of Coercion in the Light of His Roles of Mediator, Judge, Teacher and  
Mystagogue’ in: A.C. Geljon and Riemer Roukema (eds.), Violence in Ancient Christianity. 
Victims and Perpetrators, Leiden-Boston 2014, p. 151-184

P.J.J. van Geest, Stellig maar onzeker. Augustinus’ benadering van God, Budel 2007
P.J.J. van Geest, The Incomprehensibility of God. Augustine as a Negative Theologian,  

Leuven-Paris-Walpole 2011
P.J.J. van Geest, ‘Timor est servus caritatis (s. 156,13-14): Augustine’s Vision on Coercion in 

the Process of Returning Heretics to the Catholic Church and his Underlying Principles’ 
in: A. Dupont, M.A. Gaumer and M. Lamberigts (eds.), The Uniquely African Controversy. 
Studies on Donatist Christianity, Leuven-Parijs-Bristol 2015, p. 289-309

P.J.J. van Geest, Waarachtigheid. Levenskunst volgens Augustinus, Zoetermeer 2015 (eerste 
druk 2011)

W. Gessel, ‘Die Stadt des Aurelius Augustinus’ in: B. Bruning, M. Lamberigts en J. van  
Houtem (ed.), Collectanea Augustiniana. Mélanges T.J. van Bavel, Leuven 1990, p. 73-94

M.M. Getty, The Life of the North Africans as Revealed in the Sermons of Saint Augustine, 
Washington 1931

P.G.W. Glare (ed.), Oxford Latin Dictionary, Oxford 2006
M. Goodman, Mission and Conversion. Proselytising in the Religious History of the Roman 

Empire, Oxford 1994
S.J. Grabowski, The Church: An Introduction to the Theology of St. Augustine, St. Louis- 

London 1957
K. Greschat, ‘Askese im Westen des Imperium Romanum im 4. Jahrhundert’ in: AH (2007),  

p. 104-109
V. Grossi, ‘Baptismus’ in: AL 1 (1986-1994), p. 583-591
V. Grossi, ‘Correction’ in: AthAg (1999), p. 242-244
A.E.J. Grote, ‘Opere monachorum (De -)’ in: AL 4 (2012-2019), p. 310-317
A-G. Hamman, La vie quotidienne en Afrique du Nord au temps de Saint Augustin, Hachette 

1985
H. Häring, ‘Eschatologie’ in: AH (2007), p. 540-547

Koren en kaf boek.indb   582 13-01-20   09:13



583

bIblIogr AfIe

W. Harmless, ‘Baptism’ in: AthAg (1999), p. 84-91
A. von Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei  

Jahrhunderten, Wiesbaden 1902 (editie 1924)
W.-D. Hauschild, ‘Apokalyptik V. Kirchengeschichtlich’ in: RGG 1 (1998), p. 595-596
D. Hellholm, ‘Apokalyptik I. Begriffsdefinition als religionsgeschichtliches Problem’ in:  

RGG 1 (1998), p. 590-591
C.E. Hill, Regnum Caelorum. Patterns of Millennial Thought in Early Christianity, Grand 

Rapids-Cambridge 2001 (eerste druk Oxford 1992)
S. Hjelde, ‘Gericht Gottes I. Religionsgeschichtlich’ in: RGG 3 (2000), p. 731-733
J. Hoek, Hoop op God. Eschatologische verwachting, Zoetermeer 2004
J. Hoek (red.), Vers christendom. Getuigenissen uit de Vroege Kerk, Heerenveen 2010
A. Hoffmann, ‘Pauci’ in: AL 4 (2012-2019), p. 532-536
F. Hofmann, Der Kirchenbegriff des hl. Augustinus in seinen Grundlagen und in seiner 

Entwicklung, München 1933
A. Hogrefe, Umstrittene Vergangenheid. Historische Argumente in der Auseinandersetzung 

Augustins mit den Donatisten, Berlin-New York 2009
P.-M. Hombert, ‘Gratia Christi et de peccato originali (De-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 242-253
P.-M. Hombert, Nouvelles recherches de chronologie Augustinienne, Paris 2000
C. Horn, ‘Augustinus über politische Ethik und legitime Staatsgewalt‘ in: C. Mayer und  

G. Förster (Hrsg.), Augustinus – Recht und Gewalt. Beiträge des V. Würzburger  
Augustinus-Studientages am 15./16. Juni 2007, Würzburg 2010, p. 49-72

E. Houtsma, M. Nota-Renders en H. van Reisen, Aurelius Augustinus. God zoeken met de 
zinnen? De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeërs [De moribus ecclesiae 
et de moribus manichaeorum], Budel 2008

J.B. ten Hove, Zonde en genade. Een onderzoek van Augustinus’ genadeleer vanuit zijn  
sermones over Romeinen 7 en 8 (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1994) 

W. Hübner, ‘Disciplina’ in: AL 2 (1996-2002), p. 457-463
V. Hunink en H. van Reisen, Aurelius Augustinus. Goed onderwijs. Christendom voor begin-

ners [De catechizandis rudibus], Budel 2008
V. Hunink, Aurelius Augustinus. Psalm tegen de donatisten [Psalmus contra partem Donati], 

Budel 2005 
K. Huxel, ‘Eschatologie II. Ethisch’ in: RGG 8 (2005), p. 850-851
B. Janowski, ‘Gericht Gottes II. Altes Testament’ in: RGG 3 (2000), p. 733-734
C. Kannengiesser (ed.), Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in Ancient Christianity, 

Leiden-Boston 2004
J.N.D. Kelly, ‘Christ’s Mystical Body’ in: J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, New York-

St. Louis-London 1978 (eerste druk 1958), p. 401-421
J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, New York-St. Louis-London 1978 (eerste druk 1958)
J.N.D. Kelly, ‘The Christian Hope’ in: J.N.D. Kelly, Early Christian Doctrines, New York- 

St. Louis-London 1978 (eerste druk 1958), p. 459-489

Koren en kaf boek.indb   583 13-01-20   09:13



584

bIblIogr AfIe

A. Kessler, ‘Gestis Pelagii (De-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 158-167
G. Klein, ‘Eschatologie IV. Neues Testament’ in: TRE 10 (1982), p. 270-299
A.M. Kleinberg, ‘De agone christiano: The Preacher and His Audience’ in: JThS 38 (1987)  

p. 16-33
R. Konrad, ‘Chiliasmus III. Mittelalter’ in: TRE 7 (1981), p. 734-737
U. Körtner, ‘Chiliasmus V. Systematisch’ in: RGG 2 (1999), p. 141-143
B. Kötting, ‘Endzeitprognosen zwischen Lactantius und Augustinus’ in: HJb 77 (1958),  

p. 125-139
G. Kraus, Vorherbestimmung. Traditionelle Prädestinationslehre im Licht gegenwärtiger  

Theologie, Freiburg-Basel-Wien 1977
N. Kretzmann en E. Stump (ed.), The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge 2007
B. Kriegbaum, ‘Donatismus’ in: RGG 2 (1999), p. 939-942
B. Kriegbaum, Kirche der Traditoren oder Kirche der Martyrer? Die Vorgeschichte des  

Donatismus, Innsbruck-Wien 1986
M. Kudella, ‘Epistula Secundini. Der Brief des Secundinus’ en ‘Augustinus. Contra  

Secundinum. Gegen Secundinus. Einleitung, revidierter lateinischer Text, Übersetzung und 
Kommentierung’ in: J. Brachtendorf en V.H. Drecoll (Hrsg.), Augustinus. Opera. Werke 
Band 22, Paderborn-München-Wien 2010, p. 161-365

A. Kunzelmann, ‘Augustins Predigttätigkeit‘ in: M. Grabman en J. Mausbach, Aurelius  
Augustinus. Die Festschrift der Görres-Gesellschaft zum 1500. Todestage des heiligen  
Augustinus, Köln 1930, p. 155-168

A. Kunzelmann, ‘Die Chronologie der Sermones des hl. Augustinus’ in: Miscellanea  
Agostiniana II, Roma 1931, p. 417-520

A.-M. La Bonnardière, Saint Augustin et la Bible, Paris 1986
A.-M. La Bonnardière, ‘Augustin, ministre de la parole de Dieu’ in: A.-M. La Bonnardière, 

Saint Augustin et la Bible, Paris 1986, p. 51-59
M. Lamberigts, ‘Augustine and Julian of Aeclanum on Zosimus’ in: Aug(L) 42 (1992),  

p. 311-330
M. Lamberigts, ‘Augustine on Predestination: Some Quaestiones Disputatae Revisited’ in: 

Aug(L) 54 (2004), p. 279-305
M. Lamberigts, ‘Augustine’s Use of Tradition in the Controversy with Julian of Aeclanum’ in: 

Aug(L) 60 (2010), p. 11-61
M. Lamberigts, ‘Augustine’s Use of Tradition in His Reaction to Julian of Aeclanum’s  

Ad Turbantium: Contra Iulianum I-II’ in: AugStud 41 (2010), p. 183-200.
M. Lamberigts, ‘Caelestius’ in: AthAg (1999), p. 114-115
M. Lamberigts, ‘Julian of Eclanum’ in: AthAg (1999), p. 478-479
M. Lamberigts, ‘Niemand gelooft tegen zijn zin: de late Augustinus over genade en vrije wil’ 

in: P.J.J. van Geest en J. van Oort (red.), Augustiniana Neerlandica. Aspecten van  
Augustinus’ spiritualiteit en haar doorwerking, Leuven 2005, p. 381-394

Koren en kaf boek.indb   584 13-01-20   09:13



585

bIblIogr AfIe

M. Lamberigts, ‘Peccatum’ en ‘Peccatum originale’ in: AL 4 (2012-2019), p. 581-615
M. Lamberigts, ‘Pelagius and Pelagians’ in: S. Ashbrook Harvey en D.G. Hunter, The Oxford 

Handbook of Early Christian Studies, Oxford 2008, p. 258-279
M. Lamberigts, ‘Predestination’ in: AthAg (1999), p. 677-679
M. Lamberigts, ‘Was Augustine a Manichaean? The Assessment of Julian of Aeclanum’ in:  

J. van Oort, O. Wermelinger en G. Wurst, Augustine and Manichaism in the Latin West. 
Proceedings of the Fribourg-Utrecht Symposium of the International Association of  
Manichaean Studies (IAMS), Leiden-Boston-Köln 2001, p. 113-136

E. Lamirande, ‘Accusations lancées contre Augustin’ in: BA 32 (1965), p. 710-713
E. Lamirande, ‘Augustine and the Discussion on the Sinners in the Church at the Conference 

of Carthage (411)’ in: AugStud 3 (1972), p. 97-112
E. Lamirande, ‘Corpus permixtum’ in: AL 2 (1996-2002), p. 21-22
E. Lamirande, ‘Ecclesia’ in: AL 2 (1996-2002), p. 687-720
E. Lamirande, ‘Ecclesiae figurae’, AL 2 (1996-2002), p. 721-732
E. Lamirande, ‘Excidio urbis Romae (De -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 1165-1169
E. Lamirande, ‘Le protocole de Cirta’ in: BA 32 (1965), p. 729
E. Lamirande, ‘Les deux états de l’ Église qualis nunc et qualis tunc’ in: BA 32 (1965),  

p. 723-725
J. Lamotte, ‘Saint Augustin et la fin de monde’ in: Aug(L) 12 (1962), p. 5-26
G.W.H. Lampe, ‘Early Patristic Eschatology’ in: W. Manson e.a. (ed.), Eschatology. Four  

Papers Read to the Society for the Study of Theology, Edinburgh-London 1953, p. 17-35
S. Lancel, ‘Afer, Afri’ in: AL 1 (1986-1994), p. 164-166
S. Lancel, ‘Africa. Organisation ecclésiastique’ in: AL 1 (1986-1994), p. 205-219
S. Lancel, ‘Breuiculus conlationis cum Donatistis’ in: AL 1 (1986-1994), p. 681-684
S. Lancel, ‘Carthago’ in: AL 1 (1986-1994), p. 759-771
S. Lancel, ‘Conlatio Carthaginiensis’ in: AL 1 (1986-1994), p. 1204-1209
S. Lancel, ‘Donatistae 1. Partie historique’ in: AL 2 (1996-2002), p. 606-622 en 636-638
S. Lancel, ‘Donatistas (Contra -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 639-644
S. Lancel, ‘Emeritus’ in: AL 2 (1996-2002), p. 802-804
S. Lancel, ‘Epistulam Parmeniani (Contra -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 1078-1084
S. Lancel, ‘Gaudentium Donatistarum episcopum (Contra-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 90-95
S. Lancel, ‘Gaudentius’ in: AL 3 (2004-2010), p. 95-96
S. Lancel, ‘Hippo Diarrhytus’ in: AL 3 (2004-2010), p. 349-351
S. Lancel, ‘Hippo Regius’ in: AL 3 (2004-2010), p. 351-363
R. Landes, ‘Lest the Millennium be Fulfilled: Apocalyptic Expectations and the pattern of 

Western Chronography 100-800 CE’ in: W. Verbeke, D. Verhelst en A. Welkenhuysen,  
The Use and Abuse of Eschatology in the Middle Ages, Leuven 1988, p. 137-211

D. Lau, ‘Frumentum’ in: AL 3 (2004-2010), p. 75-79
G. Lawless, ‘Opere monachorum, De’ in: AthAg (1999), p. 596

Koren en kaf boek.indb   585 13-01-20   09:13



586

bIblIogr AfIe

G. Lawless, ‘Preaching’ in: AthAg (1999), p. 675-677
A.F.N. Lekkerkerker, Römer 7 und Römer 9 bei Augustin, Amsterdam 1942
A.F.N. Lekkerkerker, Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus, Amsterdam 1947
C. Lepelley, ‘Africa. Présentation générale’ in: AL 1 (1986-1994), p. 180-205
C. Lepelley, ‘Circumcelliones’ in: AL 1 (1986-1994), p. 930-936
C. Lepelley, ‘Facing Wealth and Poverty: Defining Augustine’s Social Doctrine’ in: AugStud 

38,1 (2007), p. 1-17
C. Lepelley, ‘La lutte en faveur des pauvres: observations sur l’ action sociale de saint Augustin 

dans la région d’ Hippone’ in: P.-Y. Fux, J.-M. Roessli en O. Wermelinger (éd.), Augustinus 
Afer. Saint Augustin: Africanité et universalité. Actes du colloque international Alger-An-
naba, 1-7 avril 2001 (=Paradosis 45/1), Fribourg 2003, p. 95-108

V. Leppin, ‘Chiliasmus III. Kirchengeschichtlich 2. Mittelalter’ in: RGG 2 (1999), p. 139
V. Leppin, ‘Chiliasmus III. Kirchengeschichtlich 3. Reformation und Neuzeit’ in: RGG 2 

(1999), p. 139-140
R.E. Lerner, ‘Eschatologie VI. Mittelalter’ in: TRE 10 (1982), p. 305-310
E. Lewalter, ‘Eschatologie und Weltgeschichte in der Gedankenwelt Augustins’ in: ZKG 53 

(1934), p. 1-51
C.T. Lewis and C. Short, A Latin Dictionary, Oxford 1879
C. Leyser, ‘Semi-Pelagianism’ in: AthAg (1999), p. 761-766
A. Lindemann, ‘Eschatologie III. Neues Testament’ in: RGG 2 (1999), p. 1553-1560
G.F.D. Locher, Hoop, eeuwigheid en tijd in de prediking van Augustinus, Wageningen 1961
B. Lohse, ‘Zur Eschatologie des älteren Augustin (De Civ. Dei 20,9)’ in: VigChr 21 (1967),  

p. 221-240
W. Löhr, C. Markschies en S.R. Holmes, ‘Pelagius/Pelagianer/Semipelagianer’ in: RGG 6 

(2003), p. 1081-1085
F. Loofs, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte, Tübingen 1968 (uitgegeven door  

K. Aland; eerste druk 1889)
J. Lössl, Augustinus. De vera religione – Die wahre Religion, Paderborn-München-Wien 2007
R. MacMullen, Christianizing the Roman Empire A.D. 100-400, New Haven-London 1984
G. Madec (éd.), Augustin Prédicateur (395-411). Actes du Colloque International de Chantilly 

(5-7 september 1996), Paris 1998
A. Mandouze, Prosopographie chrétienne du Bas-Empire 1. Prosopographie de l’ Afrique 

chrétienne (303-533), Paris 1982
R.A. Markus, ‘Donatus, Donatism’ in: AthAg (1999), p. 284-287
R.A. Markus, ‘History’ in: AthAg (1999), p. 432-434
R.W. Mathisen, ‘Judgment, Last’ in: AthAg (1999), p. 476-478
G. May, ‘Eschatologie V. Alte Kirche’ in: TRE 10 (1982), p. 299-305
C. Mayer (ed.), Augustinus – Recht und Gewalt. Beiträge des V. Würzburger Augustinus- 

Studientages am 15./16. Juni 2007, Würzburg 2010

Koren en kaf boek.indb   586 13-01-20   09:13



587

bIblIogr AfIe

C. Mayer, ‘Cathecizandis rudibus (De -)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 794-805
C. Mayer (ed.), Gnade – Freiheit – Rechtfertigung. Augustinische Topoi und ihre Wirkungs-

geschichte. Internationales Kolloquium zum 1650. Geburtstag Augustins vom 25. Bis 27. 
November 2004 im Erbacher Hof zu Mainz, Mainz 2007

N. McLynn, ‘Ambrose of Milan’ in: AthAg (1999), p. 17-19
F. van der Meer, Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader, 

Utrecht 1949 (heruitgave Kampen 2008)
H. Merkel, ‘Consensu euangelistarum (De -)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 1228-1236
H. Merkel, ‘Gericht Gottes IV. Alte Kirche bis Reformationszeit’ in: TRE 12 (1984), p. 483-492
G. Metzger, Kirche und Mission in den Briefen Augustins, Gütersloh 1936
C. Mohrmann, Sint Augustinus. Preken voor het volk handelende over de Heilige Schrift en 

het eigen van den tijd, Utrecht-Brussel 1948
M. Moreau, ‘Catholicos fratres (Ad-)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 808-815
M. Moreau, ‘Cresconium grammaticum partis Donati (Ad -)’ en ‘Cresconius grammaticus’ in: 

AL 2 (1996-2002), p. 131-139
E. Mühlenberg, ‘Augustin’ in: RGG 1 (1998), p. 959-967
E. Mühlenberg, ‘Augustins Predigen’ in: E. Mühlenberg en J. van Oort (ed.), Predigt in der 

Alten Kirche, Kok 1994, p. 9-24
E. Mühlenberg en J. van Oort (ed.), Predigt in der Alten Kirche, Kok 1994
B. Müller, ‘Gemitus’ in: AL 3 (2004-2010), p. 106-108
C. Müller, Geschichtsbewusstsein bei Augustinus. Ontologische, anthropologische und univer-

salgeschichtlich/heilsgeschichtliche Elemente einer augustinischen <Geschichtstheorie>, 
Würzburg 1993

C. Müller, ‘Nunc-tunc’ in: AL 4 (2012-2019), p. 237-243
F. Muller en E.H. Renkema, Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek, Groningen 1985
H. Müller en K.-H. Schwarte, ‘Dispensatio’ in: AL 2 (1996-2002), p. 487-498
H. Müller, ‘Iohannis euangelium tractatus CXXIV (In-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 704-730
H.-P. Muller, ‘Eschatologie II. Altes Testament’ in: RGG 2 (1999), p. 1546-1553
A. Mutzenbecher, ‘Diuersis quaestionibus octoginta tribus (De -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 

508-516
J. van Neer, A. Tigchelaar en I. Wisse, Aurelius Augustinus. De strijd van een christen [De 

agone christiano], Budel 2006
G. Necker, ‘Gericht Gottes III. Antikes Judentum’ in: RGG 3 (2000), p. 734-735
C.A. de Niet, Johannes Calvijn. Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst, Houten 

2009
F.W. Norris, ‘Photinus’ in: EEC (1997), p. 919-920
O. Noordmans, Augustinus, Haarlem 1952
G. Nygren, Das Prädestinationsproblem in der Theologie Augustins. Eine systematisch- 

theologische Studie, Göttingen 1956

Koren en kaf boek.indb   587 13-01-20   09:13



588

bIblIogr AfIe

G.J.P. O’Daly, Augustine’s City of God. A Reader’s Guide, Oxford 1999
G.J.P. O’Daly, ‘Ciuitate Dei (De-)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 969-1010
A.G. Oden, Dominant Images for the Church in Augustine’s Enarrationes in Psalmos: A Study 

in Augustine’s Ecclesiology, Michigan 1994 (Dissertation University of Oklahoma 1990)
J.J. O’Donnell, Augustine. Confessions II. Commentary on Books 1-7, Oxford 1992
J.J. O’Donnell, ‘Doctrina Christiana, De’ in: AthAg (1999), p. 278-280
D. Ogliari, Gratia et Certamen. The Relationship between Grace and Free Will in the  

Discussion of Augustine with the so-called Semipelagians, Leuven 2003
H.O. Old, The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian 

Church, Grand Rapids 1998
J. van Oort, ‘Augustinus over geschiedenis, eindtijd en toekomst’ in: T. Clemens, W. Otten en 

G. Rouwhorst (red.), Het einde nabij? Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de 
geschiedenis van het christendom, Nijmegen 1999, p. 96-108

J. van Oort, ‘Augustinus Verbi Divini Minister’ in: J. van Oort, Augustinus. Facetten van leven 
en werk, Kampen 1989, p. 66-91

J. Van Oort, Bediening van het heil. Augustinus over de prediking, Leiden 1991
J. van Oort, ‘Biblical Interpretation in the Patristic Era, a Handbook of Patristic Exegesis and 

Some Other Recent Books and Related Projects’ in: VigChr 60 (2006), p. 80-103
J. van Oort, ‘De civitate Dei (Über die Gottesstadt)’ in: AH (2007), p. 347-363
J. van Oort, ‘Iudaei’ in: AL 3 (2004-2010), p. 781-792
J. van Oort, ‘Iudaeos (Aduersus-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 792-796 
J. van Oort, Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus’ De stad van God en de 

bronnen van zijn leer der twee steden (rijken), ’s Gravenhage 1987
J. van Oort, ‘Mani’ en ‘Manichäismus’ in: RGG 5 (2002), p. 731-741
J. van Oort, ‘Mani(chaeus)’ in: AL 3 (2004-2010), 1121-1132
J. van Oort, ‘Manichaean Eschatology: a Sketch of Gnostic-Christian Thinking about the Last 

Things’ in: JECH 7 (2017), p. 108-120
J. van Oort, ‘Secundini Manichaei Epistula: Roman Manichaean Biblical Argument in the Age 

of Augustine’ in: J. van Oort, O. Wermelinger and G. Wurst, Augustine and Manichaeism in 
the Latin West, Leiden-Boston-Köln 2001, p. 161-173

I. Opelt, Die Polemik in der christlichen lateinischen Literatur von Tertullian bis Augustin, 
Heidelberg 1980

M.F.G. Parmentier, ‘Het duizendjarig rijk in de patristische commentaren op Openbaring 20’ 
in: T. Clemens, W. Otten en G. Rouwhorst (red.), Het einde nabij? Toekomstverwachting en 
angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom, Nijmegen 1999, p. 58-77

G. Partoens, ‘Augustin als Prediger’ in: AH (2007), p. 242-247
M.J. Paul, ‘Ik zend u de profeet Elia. De toekomst van Israël volgens de vroegchristelijke kerk’ 

in: TR 57,1 (2014), p. 22-39

Koren en kaf boek.indb   588 13-01-20   09:13



589

bIblIogr AfIe

N.A. Pedersen, Studies in The Sermon on the Great War. Investigations of a  
Manichaean-Coptic Text from the Fourth Century, Aarhus 1996

C.J. Perl, Aurelius Augustinus. Drie Bücher über den Glauben, Paderborn 1968
O. Perler, ‘L’ église principale et les autres sanctuaires chrétiens d’ Hippone-la-Royale d’après 

les textes de Saint Augustin’ in: REAug 1 (1955), p. 299-343
O. Perler, Les voyages de saint Augustin, Paris 1969
D. Pezzoli-Olgiati, ‘Chiliasmus I. Religionswissenschaftlich’ in: RGG 2 (1999), p. 136
J.G. Pilkington, ‘The Confessions of St. Augustine’ in: NPNF 1 (1886, reprint 1994)
H. Pinkster, Woordenboek Latijn/Nederlands, Amsterdam 2011
E. Plumer, Augustine’s Commentary on Galatians. Introduction, Text, Translation and Notes, 

Oxford-New York 2003
E. Plumer, ‘Diversis quaestionibus octoginta tribus, De’ in: AthAg (1999), p. 276-277
E. Plumer, ‘Expositio epistulae ad Galatas’ in: AthAg (1999), p. 345
K. Pollmann, ‘Doctrina christiana (De -)’ in: AL 2 (1996-2002), p. 551-575
A.D.R. Polman, De Praedestinatieleer van Augustinus, Thomas van Aquino en Calvijn,  

Franeker 1936
A.D.R. Polman, Het Woord Gods bij Augustinus, Kampen 1955
M. Pontet, L’ Exégèse de saint Augustin prédicateur, Paris 1946
S. Poque, Le langage symbolique dans la prédication d’ Augustin d’ Hippone. Images 

héroïques, Paris 1984
B. Quinot, ‘La disciplina ecclesiastica’ in: BA 30 (1967), p. 808-810
B. Quinot, ‘Les lois antidonatistes’ in: BA 30 (1967), p. 792-794
B. Quinot, ‘Les accusations de manichéisme portées par Petilianus’ in: BA 30 (1967),  

p. 769-771
K.K. Raikas, ‘Iudicium’ in: AL 3 (2004-2010), p. 802-803
B. Ramsey, ‘Catechizandis rudibus, De’ in: AthAg (1999), p. 144-145
C.H. Ratschow, ‘Eschatologie VIII. Systematisch-theologisch’ in: TRE 10 (1982), p. 334-363
J. Ratzinger, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. Die Dissertation und 

weitere Studien zu Augustinus und zur Theologie der Kirchenväter, Freiburg-Basel-Wien 
2011

T. Raveaux, ‘Augustin und die Juden’ in: AH (2007), p. 212-218
T. Raveaux, ‘Aduersarium legis et prophetarum (Contra - )’ in: AL 1 (1986-1994), p. 107-112
E. Rebillard, ‘Contexte local et prédication: Augustin et la détresse des mourants’ in:  

Cristianesimo e specificità regionali nel Mediterraneo Latino (sec. IV-VI). XXII Incontro  
di studiosi dell’ antichità cristiana, Roma, 6-8 maggio 1993 (=SEAug 46), Roma 1994,  
p. 179-187

E. Rebillard, ‘Interaction between the Preacher and his Audience: The Case-Study of  
Augustine’s Preaching on Death’ in: StPatr 31 (1997), p. 86-96

Koren en kaf boek.indb   589 13-01-20   09:13



590

bIblIogr AfIe

F. Ribbeck, Donatus und Augustinus oder der erste entscheidende Kampf zwischen  
Separatismus und Kirche. Ein kirchenhistorischer Versuch, Elberfeld 1858

T.G. Ring, ‘Electio’ in: AL 2 (1996-2002), p. 741-752
T.G. Ring, ‘Expositio epistulae ad Galatas’ in: AL 2 (1996-2002), p. 1199-1207
E. Romero Pose, ‘Apocalyptic’ in: EEChurch, p. 55-56
H. Rosenau, ‘Eschatologie V. Dogmatisch’ in: RGG 2 (1999), p. 1567-1573
H. Rosenau, ‘Parusie III. Dogmatisch’ in: RGG 6 (2003), p. 965-966
C. Rowland, ‘Parusie II. Neues Testament’ in: RGG 6 (2003), p. 962-964
G. de Ru, De rechtvaardiging bij Augustinus, vergeleken met de leer der iustificatio bij Luther 

en Calvijn, Wageningen 1966
J.B. Russell, ‘Heaven, Paradise’ in: AthAg (1999), p. 419-421
J.B. Russell, ‘Hell, Damnation’ in: AthAg (1999), p. 422-423
E. Rutzenhöfer, Augustinus. De moribus ecclesiae catholicae et de moribus manichaeorum – 

Die Lebensführung der Katholischen Kirche und die Lebensführung der Manichäer,  
Paderborn-München-Wien, 2004

E.L. Saak, ‘Ecclesiology’ in: K. Pollmann and W. Otten (Eds.), The Oxford Guide to the  
Historical Reception of Augustine, vol. 2, Oxford 2013, p. 912-917

G. Sauter, ‘Eschatologie IV. Dogmengeschichtlich’ in: RGG 2 (1999), p. 1561-67
G. Sauter, ‘Eschatologie VI. Ethisch’ in: RGG 2 (1999), p. 1573-1574
M.J. Scanlon, ‘Eschatology’ in: AthAg (1999), p. 316-318
C. Schäublin, ‘Zum paganen Umfeld der christlichen Predigt’ in: E. Mühlenberg en J. van Oort 

(ed.), Predigt in der Alten Kirche, Kampen 1994, p. 25-49
A. Schindler, ‘Afrika I’ in: TRE 1 (1977), p. 641-700
A. Schindler, ‘Baptismo (De -)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 573-582
A. Schindler, ‘Die Unterscheidung von Schisma und Häresie in Gesetzgebung und Polemik 

gegen den Donatismus (mit einer Bemerkung zur Datierung von Augustins Schrift: Contra 
Epistulam Parmeniani)’ in: E. Dassmann und K. Suso Frank (Hrsg.), Pietas. Festschrift für 
Bernhard Kötting, Münster 1980, p. 228-236

A. Schindler, ‘Iustificatio’ in: AL 3 (2004-2010), p. 859-864
H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und  

historisches Umfeld (1.-11. Jh.), Frankfurt am Main 1982
S. Schreiner, ‘Eschatologie VIII. Judentum 1. Antike’ in: RGG 2 (1999), p. 1575-1576
C. Schwöbel, ‘Auferstehung der Toten 5. Dogmatisch’ in: RGG 1 (1998), p. 919-921
G. Sellin, ‘Auferstehung der Toten 4. Neues Testament’ in: RGG 1 (1998), p. 917-919
K. Seybold, ‘Gericht Gottes I. Altes Testament’ in: TRE 12 (1984), p. 460-466
B.D. Shaw, Sacred Violence. African Christians and Sectarian Hatred in the Age of Augustine, 

Cambridge 2011
H.-J. Sieben, Augustinus ad Cresconium – An Cresconius, Paderborn 2014
H.-J. Sieben, Augustinus. De baptismo – Über die Taufe, Paderborn-Wien-Zürich 2006

Koren en kaf boek.indb   590 13-01-20   09:13



591

bIblIogr AfIe

H.-J. Sieben, ‘Optatus episcopus Tamugadensis’ in: AL 4 (2012-2019), p. 322-325
H.-J. Sieben, ‘Otium-negotium’ in: AL 4 (2012-2019), p. 406-409
M. Signer, ‘Jews and Judaism’ in: AthAg (1999), p. 470-474
M. Simonetti, ‘Millenarism’ in: EEChurch (1992), p. 560
W. Simonis, Ecclesia visibilis et invisibilis. Untersuchungen zur Ekklesiologie und  

Sakramentenlehre in der afrikanischen Tradition von Cyprian bis Augustinus, Frankfurt  
am Main 1970

H.E. Six-Means, Augustine and Catholic Christianization. The Catholicization of Roman 
Africa, 391-408, New York-Brussels-Oxford 2011

G.G. Stroumsma, ‘Aspects de l’ Eschatologie manichéenne’ in: RHR 198,2 (1981), p. 163-181
A. Sizoo, Augustinus’ Confessiones. Latijnsche tekst met vertaling, Delft 1948
A. Sizoo, Augustinus. Leven en werken, Kampen 1957
A. Sizoo, Johannes Calvijn. Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst, Delft 1931
W. Sleddens, Aurelius Augustinus. Belijdenissen [Confessiones], Eindhoven-Utrecht 2017
A. Sleumer, Kirchenlateinisches Wörterbuch, Hildesheim-Zürich-New York 2011 (eerste druk 

1926)
M. Smalbrugge, ‘Predestinatie en de verbeelding van de persoon’ in: P.J.J. van Geest en J. 

van Oort (red.), Augustiniana Neerlandica. Aspecten van Augustinus’ spiritualiteit en haar 
doorwerking, Leuven-Paris-Dudley 2005, p. 365-379

R. Smend, ‘Eschatologie II. Altes Testament’ in: TRE 10 (1982), p. 256-264
A. Souter (ed.), A Glossary of Later Latin to 600 A.D., Oxford 1949 (reprint 1997)
T. Specht, Die Lehre von der Kirche nach dem h. Augustin, Paderborn 1892
R. Staats, ‘Auferstehung. Alte Kirche’ in: TRE 3 (1978), p. 467-477
K.B. Steinhauser, ‘Adnotationes in Iob’ in: AthAg (1999), p. 8
K. Stock, ‘Gericht Gottes V. Dogmatisch’ in: RGG 3 (2000), p. 736-738
G.G. Stroumsa, ‘Aspects de l’ eschatologie manichéenne’ in: RHR 198 (1981), p. 163-181
E. Stump en N. Kretzmann (ed.), The Cambridge Companion to Augustine, Cambridge 2001
C.E. Straw, ‘Augustine as Pastoral Theologian: The Exegesis of the Parables of the Field and 

Threshing Floor’ in: AugStud 14 (1983), p. 129-151
M. Tardieu, ‘Principes de l’ exégèse manichéenne du Nouveau Testament’ in: M. Tardieu (ed.), 

Les règles de l’ interpretation, Paris 1987, p. 123-146
E. TeSelle, ‘Pelagius, Pelagianism’ in: AthAg (1999), p. 633-640
R.J. Teske, ‘Adversarium legis et prophetarum, Contra’ in: AthAg (1999), p. 11-12
R.J. Teske, ‘Genesi ad litteram liber, De’ in: AthAg (1999), p. 376-377
R.J. Teske, ‘Genesi ad litteram (De -)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 113-126
I. Tholen, Die Donatisten in den Predigten Augustins Kommunikationslinien des Bischofs von 

Hippo met seinen Predigthörern, Berlin 2010
M.A. Tilley, ‘Anti-Donatist Works’ in: AthAg (1999), p. 34-39
M.A. Tilley, ‘Baptismo, De (On Baptism)’ in: AthAg (1999), p. 91-92

Koren en kaf boek.indb   591 13-01-20   09:13



592

bIblIogr AfIe

M.A. Tilley, ‘Breviculus conlationis cum Donatistis (A Summary of the Meeting with the  
Donatists)’ in: AthAg (1999), p. 112-113

M.A. Tilley, ‘Catholicos fratres, Ad; or De unitate ecclesiae’ in: AthAg (1999), p. 150-151
M.A. Tilley, ‘Cresconium grammaticum partis Donati, Contra’ in: AthAg (1999), p. 255-256
M.A. Tilley, ‘Cyprian of Carthage’ in: AthAg (1999), p. 262-264
M.A. Tilley, ‘Donatistas post conlationem, Contra’ in: AthAg (1999), p. 281
M.A. Tilley, ‘Epistulam Parmeniani, Contra’ in: AthAg (1999), p. 312
M.A. Tilley, ‘Gaudentium, Contra’ in: AthAg (1999), p. 375-376
M.A. Tilley, ‘Litteras Petiliani, Contra’ in: AthAg (1999), p. 504-505
M.A. Tilley, ‘Psalmus contra partem Donati’ in: AthAg (1999), p. 688
M.A. Tilley, ’Redefining Donatism: Moving Forward‘ in: AugStud 42,1 (2011), p. 21-32
M.A. Tilley, The Bible in Christian North Africa. The Donatist World, Minneapolis 1997
M.A. Tilley, ‘Unico baptismo contra Petilianum, De’ in: AthAg (1999), p. 858-859
N.J. Torchia, ‘Agone Christiano, De’, AthAg (1999), p. 15-16
C. Tornau, ‘Paganus’ in: AL 4 (2012-2019), p. 446-455
J.W. Trigg, ‘Origen’ in: AthAg (1999), p. 603-605
B. Uffenheimer, ‘Eschatologie III. Judentum’ in: TRE 10 (1982), p. 264-270
A.C. de Veer, ‘Crispinus, évêque donatiste de Calama’ in: BA 31 (1968), p. 817-819
A.C. de Veer, ‘Jugement de l’ Église, jugement du Christ’ in: BA 31 (1968), p. 777-779
A.C. de Veer, ‘Le concile de Cirta’ in: BA 31 (1968), p. 796-798
A.C. de Veer, ‘Les violences des circoncellions d’après le témoignage de saint Augustin’ in:  

BA 31 (1968), p. 809-810
A.C. de Veer, ‘Maximianus évêque catholique de Bagai’ in: BA 31 (1968), p. 815-817
A.C. de Veer, ‘Optat de Thamugadi’ in: BA 31 (1968), 781-783
A.C. de Veer, ‘Rogatus et les rogatistes’ in: BA 31 (1968), p. 827-829
A.C. de Veer, ‘Servus, évêque catholique de Thubursicum-Bure’ in: BA 31 (1968), p. 814-815
A.C. de Veer, ‘Silvanus, évêque de Cirta’ in: BA 31 (1968), p. 798-799
P.-P. Verbraken, Études critiques sur les sermons authentiques de saint Augustin,  

Steenbrugis-Hagae Comitis 1976
P.-P. Verbraken, ‘Mise à jour du Fichier signalétique des Sermons de saint Augustin’, in:  

M. van Uytfanghe et R. Demeulenaere (éd.), Aevum inter Utrumque. Mélanges offerts à 
Gabriel Sanders, Steenbrugis et The Hague 1991, p. 483-490

M. Vessey (ed.), A Companion to Augustine, Oxford 2015 (eerste druk 2012)
A. de Vogüé, ‘Bulletin Augustinien pour 1973’ in: REAug 20 (1974), p. 366-368 
K. Vössing, ‘Die nordafrikanischen Provinzen des Imperium Romanum’ in: AH (2007),  

p. 20-27
G.G. Walsh and D.J. Honan, Saint Augustine. The City of God, Washington 1954 (reprint 2008)
D. Weber, ‘Die Genesisauslegungen’ in: AH (2007), p. 275-279

Koren en kaf boek.indb   592 13-01-20   09:13



593

bIblIogr AfIe

C. Weidmann (ed.), Collatio Carthaginensis anni 411. Gesta Collationis Carthaginensis.  
Augustinus, Breviculus collationis. Augustinus, Ad Donatistas post collationem,  
Berlin-Boston 2018

C. Weidmann, ‘Maximianistae, Maximianus’ in: AL 3 (2004-2010), p. 1209-1212
H.B. Weijland, Augustinus en de kerkelijke tucht. Een onderzoek naar de grenzen van de kerk 

bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistische schisma, Kampen 1965
T.J. Weissenberg, Die Friendenslehre des Augustinus. Theologische Grundlagen und ethische 

Entfaltung, Stuttgart 2005
H.I. White, Nouum Testamentum Domini Nostri Iesu Christi Latine secundum editionem 

sancti Hieronymi, pars prior (quattuor euangelia), Oxonia (Oxford) 1889-1898
G. Wijdeveld, Aurelius Augustinus. Belijdenissen, Amsterdam-Leuven 1997
G. Wijdeveld, Aurelius Augustinus. De stad van God, Amsterdam 2002 (eerste druk 1983)
G.G. Willis, Saint Augustine and the Donatist Controversy, London 1950
R.M. Wilson, ‘Gnosis/Gnostizismus II. Neues Testament, Judentum, Alte Kirche’ in: TRE 13 

(1984), p. 535-550
I. Wisse en R. Debaene, Aurelius Augustinus. Vier antipelagiaanse geschriften, Zoetermeer 

2014
H. Wissmann, ‘Eschatologie I. Religionsgeschichtlich’ in: TRE 10 (1982), p. 254-256
G. Wurst, ‘Antimanichäische Werke’ in: AH (2007), p. 309-316
G. Wurst, ‘Augustin als Manichäer’ in: AH (2007), p. 148-153
G. Wurst, ‘Augustins Auseinandersetzungen mit den Manichäern’ in: AH (2007), p. 168-171
G. Wurst, ‘Haeresis, haeretici’ in: AL 3 (2004-2010), p. 290-302
G. Wurst, ‘Manichäismus um 375 in Nordafrika und Italien’ in: AH (2007), p. 85-92
G. Wurst, ‘Massa, massa damnata’ in: AL 3 (2004-2010), p. 1196-1199
W. Zager, ‘Eschatologie IV. Neues Testament’ in: RGG 3 (2000), p. 735-736
M. Zelzer, ‘Iulianum (Contra -)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 812-824
M. Zelzer, ‘Iulianum opus imperfectum (Contra-)’ in: AL 3 (2004-2010), p. 824-835
A. Zumkeller, ‘Agone christiano (De-)’ in: AL 1 (1986-1994), p. 221-227
A. Zumkeller, ‘Propositum in seinem spezifisch christlichen und theologischen Verständnis 

bei Augustinus’ in: C. Mayer und K.H. Chelius, Homo spiritalis. Festgabe für Luc Verheijen 
OSA zu seinem 70. Geburtstag, Würzburg 1987, p. 295-310

Koren en kaf boek.indb   593 13-01-20   09:13



Koren en kaf boek.indb   594 13-01-20   09:13



595

Register

Abel 18
Abiram 222, 321, 415
Abraham 18, 110, 132, 138, 149, 359, 421
Adam, eerste mens 149, 252, 359, 382, 431, 437, 441, 443, 447, 450, 455, 490, 546
Adam 55, 66, 237
Alexander, D.C. 164
Alexander, J.S. 21-22, 78-79, 93, 173-179, 239-240, 516
Alypius 133, 191, 214
Ambrosius van Milaan 82, 90-93, 96-98, 100, 101, 106, 128, 138, 140, 142, 144, 160, 165, 511, 

532, 552
Anna 347
Antonianus 84
Apollos 375, 438
Audet 54, 55, 66

Bakhuizen van den Brink, J.N. 25, 428
Balke, W. 529
Bartelink, G.J.M. 93, 95-96, 98, 106, 113
Bastiaensen, A.A.R. 82, 91-93
Bavaud, G. 39, 320, 324
Bavel, T.J. van 25-26, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 102, 126, 169, 310, 335
Beek, A. van de 27, 29
Benjamin 110, 421
Berg, J.A. van den 199
Berkouwer, G.C. 399
Bernardus van Clairvaux 109
Berrouard, M.F. 44, 49-50, 53
Beuron 50-58, 126
Bietenhard, H. 144
Bonifatius, christen-militair 188
Bonifatius, bisschop 40, 325
Bonner, G. 30, 41-44, 144-145, 147, 151-153, 157, 250, 260
Boom, W.H. ten 109, 112, 130, 514
Borgomeo, P. 20-21, 23, 24, 30, 58, 102, 103, 104, 388

Koren en kaf boek.indb   595 13-01-20   09:13



596

regIster

Bori 51, 52, 56
Bouhot 58
Boulding, M. 43, 435
Bouton-Touboulic, A.-I. 44
Bright, P. 27, 36-37, 39, 173-175, 179-181, 216
Brown, P. 53, 54, 60-64, 173, 178-179, 207, 260
Bruijne, De 52, 54, 56
Bruning, B. 60, 500
Burns, J.P. 157
Busch 54

Caecilianus 174, 180, 190-198, 213-223, 226-227, 230-231, 245, 265, 291, 292, 294, 411, 517, 
520, 527, 536-539

Caelestius 135, 249-250, 256
Calvijn, J. 529-530
Cham 342
Chelius, K.H. 63, 422
Clark, E.A. 333, 335
Clemens, kerkvader 144
Clemens, T. 145, 147
Commodianus 144
Congar, Y.M.-J. 20, 37-39, 102, 106, 163, 237
Coninck, L. de 51, 234-235
Constans, keizer 180, 185
Constantijn, keizer 180, 185, 196, 300, 305
Coppieters ’t Wallant, B. 51, 234-235
Cornelius, bisschop 84
Couturier, C. 131
Coyle, J.K. 36, 38, 145
Cresconius 40, 185, 203, 206, 215-216, 226, 291, 307, 344, 408, 536, 556
Crespin 55
Crispina 48
Crispinus van Calama 211, 321
Cyprianus van Carthago 69, 74, 82-91, 93-95, 99-101, 106, 144, 167, 175, 179, 185-186, 194, 195, 

204, 233, 235, 236, 238, 239, 244, 247, 248, 293, 296, 300, 342, 345, 346, 408, 420, 463, 511, 
515, 528, 530-532, 538, 548

Daley, B.E. 28-29, 145, 151, 488, 496, 504, 508, 524, 547, 566
Daniélou, J. 152

Koren en kaf boek.indb   596 13-01-20   09:13



597

regIster

Dassmann, E. 91, 93
Dathan 222, 321, 415
David 149
Deblaere, A. 31
Decret, F. 38
Delaroche, B. 41
Demeulenaere, R. 31, 51, 126, 234-235
Denis 54
Deogratias 424
Descotes 45
Dideberg, D. 44, 49, 52, 57
Diesner 207
Dilthey, W. 31
Diocletianus, keizer 168, 174, 214
Divjak, J. 36-37, 40-42, 157, 183, 201
Dodaro, R. 29-30, 38-39, 145, 262-263, 333, 335, 420
Dolbeau, F. 31-33, 46, 48, 49-51, 53, 56-58
Donatus van Bagai 208
Donatus van Calama 215, 217, 218
Donatus van Carthago 176, 180, 182, 208, 218-219, 230, 415
Donatus van Mascula 214, 217, 218
Drecoll, V.H. 31, 36-43, 165, 168, 250, 297, 399
Drobner, H.R. 30, 32, 50, 58
Dulaey, M. 45, 48
Dupont, A. 32, 41, 174, 179, 250, 399-400, 436, 525

Edwards, M. 83, 91, 93, 95
Eger, H. 27, 144, 488, 490-491, 496, 504, 508, 524, 547, 566
Egmond, B. van 174
Eichenseer 54
Elia 108, 152, 277, 446
Elisabeth 347
Emeritus 22, 78, 80, 186, 239, 241, 526
Eno, R.B. 40
Erasmus 57
Euodius 133
Eusebius 144
Eva 18, 431, 450, 455, 546
Evans, R.F. 20, 24, 25

Koren en kaf boek.indb   597 13-01-20   09:13



598

regIster

Evers, A. 27
Ezau 285, 342, 349, 421, 429, 436
Ezechiël 108, 233

Faul, D. 19-20, 102
Faustus 109, 122, 128, 130, 165, 170, 335, 401-402
Feldmann, E. 37-38
Felicia 267, 288, 290, 312, 349, 394, 412, 518, 540, 560
Felicianus van Musti 223-224, 227
Felix van Apthugni 174, 196
Février 207
Fiedrowicz, M. 36, 41, 43-49, 204
Fischer, N. 296
Fitschen, K. 145
Fitzgerald, A.D. 36, 38, 42, 49-50, 58, 84, 187, 207
Fleteren, F. van 36, 38
Florentius 87
Folliet, G. 55, 56, 58, 144, 147, 151-153, 157
Fortunatus 191, 214
Fredriksen, P. 37-38, 109, 122, 125, 129-130, 421, 476, 513 
Frend, W.H.C. 78, 82-84, 88, 93-95, 173, 178-179, 187, 199-201, 207, 239-240, 419-420, 436
Fürst 95-96, 98
Gaiffer, De 50
Gaudentius 244, 248, 414
Gaumer, M.A. 83, 88, 93, 95, 101, 174, 179, 221, 511, 532, 552
Geest, P.J.J. van 31, 39, 41, 42, 83, 179, 183, 300, 333, 335, 399, 422 
Geiselmann 55, 66
Generosus 191, 214, 404
Gessel, W. 60-61
Getty, M.M. 60
Gideon 17, 18, 26, 30, 34, 80, 81, 91-100, 104, 109-110, 126-144, 159-160, 162, 170, 236, 250, 

258, 456, 479, 511-513, 526, 528, 531-534, 551-554
Gildo 222-223
Glare, P.G.W. 59
Goodman, M. 420
Grabowski, S.J. 19, 24, 25
Grégoire 58
Greschat, K. 333
Grossi, V. 157, 169, 335

Koren en kaf boek.indb   598 13-01-20   09:13



599

regIster

Grote, A.E.J. 39

Haffner 58
Haggaï 270, 366, 426, 476
Hamman, A.G. 60-64
Häring, H. 29
Harnack, A. von 419
Hiëronymus 74, 96, 109, 144, 333, 335, 365
Hill, C.E. 144-145
Hill, E. 39, 49-58, 62, 66, 126, 389
Hippolytus 144
Hoek, J. 29
Hoffmann, A. 262
Hofmann, F. 18, 102-103, 163, 166, 322
Hogrefe, A. 174, 179-180, 185, 190, 214, 216, 222, 305
Hombert, P.-M. 31-32, 42-57, 66, 120, 158, 372, 480
Honorius, keizer 78, 120, 181, 185, 189, 196, 204, 208, 210, 213, 222, 249, 307, 345
Hove, J.B. ten 45, 47, 52-53, 55-57, 135, 170, 251-252, 384, 425
Hübner, W. 169, 335
Hunink, V. 37-39, 42, 78, 105, 179, 183, 264

Innocentius 133
Irenaeus van Lyon 74, 101, 106, 113, 120, 144, 152, 300, 318, 511, 513, 532, 552
Isaac 180
Ismaël 342

Jakob 119, 285, 421, 429, 430, 436
Jeremia 240
Johannes de Doper 78, 85, 86, 99, 105, 106, 127
Johannes, apostel 324
Jones 207
Jovinianus 333, 335
Judas 88, 193, 195, 233, 342, 345
Julianus van Aeclanum 43, 82, 250, 257
Julianus, keizer 180-183 
Julianus, proconsul 168
Justinus 144

Kaïn 18, 342

Koren en kaf boek.indb   599 13-01-20   09:13



600

regIster

Kannengiesser, C. 48
Kelly, J.N.D. 19, 24, 28, 508, 524, 547, 566
Korach 222, 321, 415
Kraus, G. 399-400, 427-428
Kriegbaum, B. 173, 190
Kunzelmann, A. 31, 50-57, 120, 435, 444

La Bonnardière, A.M. 30, 33, 41-58, 144-145, 147, 151, 250, 260, 372
Lactantius 144
Lamberigts, M. 41, 60, 82, 174, 179, 250, 399-400, 422
Lambot 50, 52-58
Lamirande, E. 21, 26, 41-42, 57-58, 78, 102-104, 106, 112, 163-164, 199, 214, 239, 296
Lancel, S. 39, 41-42, 60-62, 78, 80, 173, 180-181, 208, 221, 239-240, 244, 305
Landais 48
Lapeyre 50, 53, 56, 57
Lau, D. 26, 67, 84, 163
Lauras 48
Lawless, G. 30, 33, 39
Lekkerkerker, A.F.N. 135, 425
Lepelley, C. 60, 61, 63, 207
Lewalter, E. 27-28
Lewis, C.T. 59, 60, 76
Lohse, B. 28
Lössl, J. 36, 250, 260, 320, 419, 522
Lucilla 191

Macarius 85, 179-184, 189, 208, 338-339
MacMullen, R. 419
Macrobius 74, 195, 229, 411
Madec, G. 32-33, 38, 41
Maiorinus 174
Maleachi 477, 478
Mandouze, A. 51, 54, 55, 58, 66, 78, 80, 191, 214, 221-222, 229, 239, 244
Mani 168
Marcellinus, Flavius 78, 196, 239, 242, 310
Marcianus van Urga 211
Marculus 180, 183
Marcus van Casfaliano 211
Maria 18, 116, 117

Koren en kaf boek.indb   600 13-01-20   09:13



601

regIster

Marinus van Aqua Tibilitana 214, 217
Matroye 207
Maximianus 173, 180, 221, 224-226, 229-232, 292, 517, 537
Maximianus van Bagai 211, 301
Maximus 85
Mayer, C. 38, 179, 422
Meer, F. van der 16, 17, 33, 51, 53-56, 58, 60-64, 66, 157, 259, 438
Megalius van Calama 201, 203
Mensurius 174
Merkel, H. 29, 34, 38, 399
Methodius 144
Mohrmann, C. 33, 51-54
Monceaux, P. 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 237
Moreau, M. 39, 40, 237
Morin, G. 36, 52, 54, 55, 56, 58
Mühlenberg,  E. 33
Müller, B. 388
Müller, C. 103-104, 130, 163
Müller, F. 59
Müller, H. 49-50, 104

Nestorius 126
Noach 18, 19, 26, 149, 233, 240, 347
Novatianus 84, 85

O’Daly, G.J.P. 42, 43, 479
Oden, A. G. 24-25, 26, 102, 103
O’Donnell, J.J. 42, 76
Ogliari, D. 399-400, 422, 428, 476
Oort, J. van 33, 42, 82, 93, 106, 109, 112, 125, 129-130, 145, 165, 297, 333, 399, 458, 476, 514
Opelt, I. 164, 173, 262, 419
Optatus van Mileve 167, 175, 207, 235, 247, 293, 300, 515, 538, 558
Optatus van Thamugadi (‘Gildonianus’) 222, 223, 225
Origenes van Alexandrië 90-98, 100, 106, 138, 140, 142, 144, 160, 504, 511, 532

Pallasse 58
Pammachius 321
Papias 144
Parmenianus 175, 224, 405

Koren en kaf boek.indb   601 13-01-20   09:13



602

regIster

Paul, M.J. 130
Paulinus 201
Paulus, apostel 110, 113, 114, 116, 117, 121, 134, 135, 200, 249, 251, 298, 332, 345, 358, 375, 382, 

390, 396, 404, 428, 438, 439, 521, 542
Paulus, bisschop 214
Paulus, regeringsfunctionaris 180
Pedersen, N.A. 145, 458
Pelagius 135, 249-259
Perler, O. 31, 44-57
Petilianus 15, 16, 39, 80, 181, 182, 184, 192, 199-204, 206, 215, 220, 226, 236, 237, 241, 291, 

292, 305, 306, 343, 461, 462, 536
Petrus (Cefas) 18, 375, 383, 438
Photinus van Sirmium 318
Pinell 56
Plinval, G. de 41, 53, 54
Plumer, E. 359, 371, 421
Pollmann, K. 42, 529
Polman, A.D.R. 33, 82, 399
Pontet, M. 18, 19, 33, 50-57, 102
Poque, S. 23-26, 48, 50-58, 102-104, 157, 163
Possidius 36, 133, 211
Praetextatus van Assur 223
Primianus 221, 223, 224, 226, 227, 230
Ptolomaeus 106
Publicola 72
Purpurius van Liniata 217

Quinot, B. 39, 169, 199, 201, 335

Ratzinger, J. 24
Raveaux, T. 42, 109, 125, 130
Reisen, H. van 36, 38, 264
Restitutus 211
Ribbeck, F. 17, 18, 100, 102, 104, 163, 233, 237
Ring, T.G. 37, 47, 399
Rogatus van Cartenna 187, 221
Romanianus 423
Rondet, H. 44, 45, 46, 47, 48, 113, 120, 131, 158, 372, 480
Rottmanner 52

Koren en kaf boek.indb   602 13-01-20   09:13



603

regIster

Rötzinger 54
Roy, du 50, 51
Ru, G. de 135, 425
Rufinus 96, 97
Russell, J.B. 29, 496

Saak, E.L. 529
Salomo 170
Sanchis 55
Sara 18
Schindler, A. 39, 135, 173, 178, 180, 181, 221, 300, 301, 305, 425
Schnitzler 55
Schreckenberg, H. 108, 130
Secundinus 38, 171, 172, 298, 299, 402, 458
Secundus van Tigisi 214, 216-218
Servus, bisschop 211
Shaw, B.D. 78, 174, 177-180, 183, 186, 190, 199, 207, 209, 210, 213, 221, 222, 233, 239, 240, 262, 

516
Short, C. 59, 60
Sidonius 85
Sieben, H.-J. 39-40, 222, 320, 324, 500
Signer, M. 109, 130
Silvanus van Constantina 192, 194, 214-217, 220, 292
Simeon 347
Simon Magus 342
Simonis, W. 20, 102, 320
Sizoo, A. 33, 37, 60, 61, 64, 76, 260, 399
Sleddens, W. 38, 76
Smalbrugge, M. 399-400
Specht, T. 18, 26, 102, 104, 163, 319, 320
Stefanus 71
Stefanus van Rome 82
Straw, C.E. 22-23, 33, 102, 163, 164, 455, 523, 546, 565

Tengström 207
Tertullianus 74, 76, 89, 90, 93-95, 97, 99, 100, 101, 106, 109, 144, 511, 528, 532, 548
Tertullus 200
Teske, R.J. 36-43
Theodosius, keizer 181

Koren en kaf boek.indb   603 13-01-20   09:13



604

regIster

Therasia 201
Tholen, I. 173
Thümmel 207
Tillemont 56
Tilley, M. 17, 37-42, 78, 84, 93, 95, 101, 173, 174, 511, 532, 552, 
Tornau, C. 262-263, 420
Trigg, J.W. 95, 96, 98
Tyconius 175, 233, 269

Urbanus 85

Valentinus 106
Veer, A.C. de 40, 187, 196, 207, 210-211, 214, 216, 222
Verbraken, P.-P. 31, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 126
Vergilius 71, 250
Victor van Rusicade 217
Vincentius 187, 266, 409, 410
Vogüé, A. de 22, 78, 79, 239, 240
Vössing, K. 60-62, 64

Weidmann, C. 41, 79, 147, 173, 197, 221, 239
Weijland, H.B. 168, 334
Wijdeveld, G. 37, 42, 71, 76
Willis, G.G. 19, 24, 25, 163
Wilmart 52, 54
Wisse, I. 37, 41, 250, 261, 359, 399
Wundt 45
Wurst, G. 36, 38, 165, 172, 300, 458, 476

Zacharias 347
Zarb, S. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 113, 120, 372
Zumkeller, C. 37, 422
Zwinggi 55, 56, 58, 66

Collatio Carthaginensis (Carthaagse rechtszittingen) 17, 21-22, 41, 78-80, 166, 174, 196-197, 
199, 201, 205, 212, 217-221, 229-230, 239-245, 248-249, 255, 266, 290, 293, 309-310, 315, 
317, 412, 432, 463-464, 515, 518, 526-527, 538, 540, 558

Koren en kaf boek.indb   604 13-01-20   09:13



Koren en kaf boek.indb   605 13-01-20   09:13



Koren en kaf boek.indb   606 13-01-20   09:13



Koren en kaf boek.indb   607 13-01-20   09:13



Koren en kaf boek.indb   608 13-01-20   09:13


