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Recensie 

Inger N.I. Kuin, Leven met de goden. Religie in de oudheid (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2018), 172pp. ISBN 978 94 629 8480 6. 

Cicero, Het bestaan van de goden. Vertaald en van aantekeningen voorzien door 
Vincent Hunink. Ingeleid door Rogier van der Wal (Eindhoven: Damon, 2018), 
208pp. ISBN 978 94 634 0133 3. 

Marjoleine de Vos, Afdalingen. Op zoek naar onsterfelijkheid in de antieke mythes 
(Amsterdam: Athenaeum, 2017), 96pp. ISBN 978 90 263 3891 5. 

 
Waarom	u	beslist	Leven	met	de	goden	van	Inger	Kuin	moet	lezen?	
 
In amper 172 bladzijden schetst Kuin een soort stand van zaken van tal van aspecten 
van het antieke religieuze leven. En dat is niet niets: we spreken over een periode van 
bijna anderhalf millenium, van ongeveer de achtste eeuw v. Chr. tot de vijfde eeuw n. 
Chr. Weinigen realiseren zich dat die periode ongeveer evenveel eeuwen beslaat als 
die tussen het einde van de klassieke oudheid en nu. Bovendien gaat het geografisch 
om een reusachtig gebied dat ook beïnvloed werd door cultussen uit naburige 
gebieden. Dat er 'bepaalde constante factoren en doorlopende lijnen' (p. 19) vallen 
waar te nemen is dus eerder verrassend dan evident. 
 
Ietwat uitdagend klinkt de titel van het eerste hoofdstuk 'Was er wel "religie" in de 
oudheid?' Kuins vraag is tekenend voor de moeite die ze zich getroost om begrippen 
juist te duiden, een garantie voor zorgvuldig spreken. En sommige termen vragen om 
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een herijking: 'superstitio' (met 'super' in de zin van 'meer dan') wijst op het 
zorgwekkend gegeven van teveel enthousiasme voor de goden; de courante vertaling 
'bijgeloof', 'wat afwijkende religieuze gebruiken die naast de "echte" religie staan 
impliceert' (p. 119), is in dat licht op zijn minst problematisch. Vertalers hebben er 
een hele kluif aan. 
 
Kuin wijst op fascinerende tegenstellingen en doorprikt heel wat clichés die soms al 
sinds de oudheid de ronde doen. Een klein voorbeeld: 'Orakelteksten uit Delphi die in 
inscripties of papyri bewaard zijn gebleven, zijn over het algemeen coherent en 
helder' (p. 58). 
 
Dat in de polytheïstische cultussen van de oudheid deelname aan de meeste rituelen 
helemaal niet aan geloofsinhoud werd gekoppeld, dat rituelen in elk geval veel 
centraler stonden dan geloofsinhoud, loopt als een rode draad door het werk heen. En 
op het eerste gezicht merkwaardige rituelen, zoals de lachrituelen voor de goden, 
krijgen een verhelderende context. 
 
Wat was de functie van offers? Geloofden de Grieken en Romeinen in hun mythen? 
Primeerde het collectieve karakter van de antieke religie dan wel de individuele 
beleving? Kuin gaat geen moeilijke kwesties uit de weg en wijst vooral op het 
lopende debat. Daaruit blijkt hoeveel controverse er is omtrent veel aspecten van de 
antieke religie. 
 
En dan is er de factor van het christendom. In amper zeven bladzijden wordt de 
evolutie van het christendom en z'n verhouding tot de joodse godsdienst en tot het 
polytheïsme zeer lucide geschetst, met een voorzichtige verklaring voor het succes 
van het christendom – succes dat niet te maken heeft met minderwaardigheid van het 
polytheïsme en niet gezocht dient te worden in intrinsieke meerwaarde van de 
christelijke religie. Ook hier worden cliché's ontkracht: dat het Romeinse 
polytheïsme zielloos zou zijn en in tegenstelling tot het christendom mensen niet 
persoonlijk zou hebben aangesproken. En over donkere kanten gesproken: met het 
monotheïsme is de religieuze intolerantie exponentieel toegenomen – een hot topic 
anno 2018. 
 
Leven met de goden eindigt met een uitgebreide verwijzing naar verdere literatuur, 
gebundeld per item. Dat is een logische afsluiter van een boek dat in kort bestek een 
overzicht wil bieden van het onderzoek naar de antieke religie. 
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Kuin spreekt intelligent en toegankelijk over een onderwerp dat niets van zijn 
relevantie heeft verloren maar dikwijls verdrinkt in simplismen. Lectuur van Leven 
met de goden kan u ervan bevrijden. 
 
 
Waarom	u	Cicero's	Het	bestaan	van	goden	zou	lezen?	
 
De Romeinse schrijver Cicero wordt door Inger Kuin opgevoerd als een van de 
belangrijkste Romeinse denkers over religie. Hij heeft o.a. het Latijnse begrip religio 
– volgens Kuin eerder een 'valse vriend' van ons woord 'religie' – in belangrijke mate 
gemunt. En indirect biedt Cicero zicht op verloren gegane filosofische teksten van 
Griekse denkers. In zijn De natura deorum laat Cicero epicurist Velleius, stoïcijn 
Balbus en scepticus Cotta dialogeren over het bestaan van goden en de aard van het 
goddelijke, kwesties die tot op vandaag tot verhitte discussies leiden. Of om het met 
Cicero te zeggen: 'Er is geen onderwerp waarover zowel ongeschoolden als 
geschoolden zozeer van mening verschillen' (§ 5). 
 
'Dialogeren' is hier een enigszins misleidende verwoording. Cicero presenteert 
eigenlijk vier monologen: op het betoog van epicurist Velleius en op dat van stoïcijn 
Balbus volgt telkens een tegenbetoog van scepticus Cotta. Geen levendige dialoog 
dus in de trant van Plato, maar lange exposés zoals bij Aristoteles. 
 
Epicuristen bestreden het bestaan van goden niet, maar ontkenden wel hun zorg voor 
de mensen – een gevoelig punt want voor de meeste denkers uit de oudheid gold de 
voorzienigheid als wezenlijk kenmerk van het goddelijke. Zwaar weegt de 
argumentatie van epicurist Velleius niet: zijn kritiek op voorgangers beperkt zich tot 
wat platitudes. Plato en Aristoteles worden afgedaan in enkele zinnen. De visie van 
de epicuristen op de aard van de goddelijke natuur was niet bepaald het sterkste punt 
van hun leer en Cicero geeft blijk van weinig voeling met hun visie; het cliché van 
epicuristen als filosofen van de buik – hij laat er zijn zegslieden in hun replieken 
meermaals op alluderen. Dit beginreferaat lijkt eerder een schot voor open doel. 
Cotta laat geen spaander heel van Velleius' betoog, die dat ook ruiterlijk toegeeft: hij 
moet de duimen leggen voor een onderlegde repliek, die bovendien heel welsprekend 
is verwoord – meteen een pluim die de schrijver zelf op zijn hoed kan steken 
natuurlijk. Cicero kan het niet laten. 
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Stoïcijn Balbus, die het bestaan van de goden én hun zorg voor de mensen bepleit, 
krijgt opmerkelijk meer spreektijd dan Velleius. We worden om de oren geslagen 
met syllogismen, nogal gratuit als de premissen betwistbaar zijn. Zijn betoog bulkt 
van de redeneringen naar analogie,	 drogredenen	 van	 de	 compositie	 (zoals:	 wij	
kunnen	denken;	wij	zijn	deel	van	de	kosmos;	dus	de	kosmos	kan	denken)	en	van	
het	 uitgesloten	 midden	 (denken	 in	 termen	 van	 of-of,	 terwijl	 er	 meer	 mo-
gelijkheden	zijn). En Balbus citeert – maar liefst tien paragrafen lang – de Griekse 
dichter Aratus in een Latijnse vertaling, met lof voor de vertaler – laat die vertaler nu 
net Cicero zijn, de ijdeltuit. 
 
Balbus' syllogismen ondergraaft scepticus Cotta in zijn wederwoord met hilarische 
tegenhangers. Niet toevallig komt Cotta als scepticus veruit het sterkst over – Cicero 
bekende zichzelf tot die strekking. Cotta's replieken leveren in elk geval de 
boeiendste lectuur op. Cotta zit uiteraard in de comfortabelste positie: hij hoeft 
slechts de kink in de kabel te vinden … Het levert bij momenten pittige oneliners op: 
'De vraag is niet of er mensen bestaan die aan de goden geloven; de vraag is of er 
goden bestaan of niet.' (III.17) Of: 'Als de goden zich werkelijk bekommerden om de 
mensheid, hadden ze alle mensen goed moeten maken.' (III.79) 
 
Cicero houdt zich buiten het debat, maar geeft zichzelf wel het laatste woord. Eerder 
verrassend uit hij zijn voorkeur voor Balbus' standpunten – verrassend gezien zijn 
zelfverklaarde sympathie voor het sceptische gedachtegoed. Het heeft wat pennen in 
beroering gebracht … 
 
Zo gevat als Kuin is, zo langdradig is Cicero. Valt dat even tegen. Cicero – we 
moeten het durven zeggen – is een blauwkous. Hij is in zijn geschriften een pleiter, 
die zich ervan bewust is dat herhaling loont, indoctrinerend werkt … Ons vermoeit 
het, vooral als we voor de tiende keer van Balbus moeten horen dat er niets hoger is 
dan de rede. 
 
Dit werk is geen nieuwe vertaling maar een heruitgave van de publicatie van 1993, 
weliswaar met een andere inleiding. Op die overigens voortreffelijke vertaling zit 
voorlopig geen sleet. Vincent Hunink kent zijn vak; daar valt niets op af te dingen. 
Zo zijn variaties in stijlregister bij Cicero's tekst ook in de Nederlandse vertaling 
verrekend. 
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Waarom	 u	 Afdalingen.	 Op	 zoek	 naar	 onsterfelijkheid	 in	 de	 antieke	
mythes	van	Marjoleine	de	Vos	zou	lezen?	
 
Afdalingen is bescheiden van opzet en van formaat. Afdalen verwijst naar de 
onderwereld en dus naar sterven. Zappend van antieke verhaalfragmenten naar 
passages uit de moderne literatuur, mijmert Marjoleine de Vos over doodgaan en 
hoeveel moeite we daar mee hebben. 
 
Zelf denk ik daarbij onwillekeurig aan Odysseus, die Calypso's aanbod om hem 
onsterfelijk te maken afwees, want dat zou zijn verblijf bij haar bestendigen en zijn 
vrouw Penelope wachtte. Voor Odysseus was die onsterfelijkheid geen prioriteit. Bij 
dat gegeven staat De Vos niet stil, wel bij de onderwereldse ontmoeting van 
Odysseus met zijn moeder en met Achilles, krachteloze schimmen … De dood heeft 
de antieken weinig te bieden, het leven des te meer. 
 
Het personage van Alcestis leidt dan weer tot bespiegelingen over sterven voor een 
ander, waarbij de Spaanse schrijver Javier Marías, primatoloog Frans de Waal, 
Euripides, zorgkosten en Qaly's (Quality Adjusted Life Year), componist Gluck, de 
Engelse schrijvers Garfield en Blishen, en de Duitse dichter Rilke de revue passeren; 
en als uitsmijter de vraag 'of een patiënt van tachtig of ouder recht heeft op even dure 
operaties als een jonge patiënt' (p. 33). 
 
Herrijzen is Adonis vergund, maar als een soort vegetatiegod. 'Wat opstaat is nooit 
meer dat wat stierf' (p. 67). Uit de vele metamorfosen van Ovidius dist De Vos ook 
het minder bekende verhaal op van de jongeman Cycnus die als zwaan in leven bleef 
en van zijn moeder die in een vijver veranderde toen ze hem dood waande. 
Voortbordurend op Ovidius schrijft Rutger Kopland: '(…) je ziet in gedachten hoe 
een witte zwaan / wordt gewiegd door een vijver en je vraagt: / zou die vogel de 
rouw kennen van het water / en zou het water weten wie het wiegt.' (p. 68) 
Wondermooi. 
 
Terughalen uit de dood – een al even wervend project – is Orfeus net niet gelukt. Wat 
te denken van sleutelen aan het Orfeusverhaal: zoals Monteverdi en Gluck er een 
happy end aan breien? Toch maar liever niet. Zoiets stelt teleur, volgens De Vos. Het 
lot van Eurydice is onverdraaglijk maar tegelijk onvermijdelijk. Er bestaan 
onherroepelijke dingen. Modernen 'wilden die waarheid niet meer onder ogen zien' 
(p. 47). En de schatkamer van de Griekse mythologie levert ons ook het intrigerende 
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verhaal van de ontroostbare Laodamia, die van de goden gedaan krijgt dat ze haar bij 
Troje overleden echtgenoot Protesilaos één dag weer thuis mag zien komen. Of dat 
nu echt een heel goed idee is? 'Laodamia moet na tien jaar, want zo lang is hij al 
dood, haar man in die ene dag terugvinden en nógmaals verliezen' (p. 47). Het 
inspireerde dichter Nijhoff tot Een idylle, waarin Protesilaos van Mars lijkt te komen 
en Laodamia van Venus. De ontroerende afloop van Nijhoffs verhaal onthoud ik u, 
beste lezer. Hiermee verschaf ik u alvast één reden om De Vos te lezen. 

Koen Vandendriessche 
Koen.Vandendriessche@gmail.com 


