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Recensie Inger Kuin, Leven met de goden. Religie in de oudheid (Amsterdam University Press 

2018). ISBN 9789462984806, 172 pp. €14,99. 

Mark Beumer 

 

Met dit Nederlandse boek over goden, rituelen en 

offers is er een nieuw Nederlandstalig handboek 

verschenen. Het boek bestaat uit negen 

hoofdstukken en een becommentarieerde 

bibliografie zonder voetnoten. Het is 

nadrukkelijk geen geschiedenis van religie in de 

Oudheid, maar een thematische introductie, 

waarbij de auteur vooral reeds bekende 

onderwerpen en oudere literatuur aanhaalt, met 

uitzondering van diverse werken. 

 

In het eerste hoofdstuk ‘Inleiding: was er wel 

‘religie’ in de oudheid?’ vraagt Kuin zich af of 

de goden wel zo’n belangrijke rol in het dagelijks 

leven van de oude Grieken en Romeinen 

speelden. Hierop volgend beschrijft zij de 

discussie rondom het concept ‘religie’ en waar 

dit vandaan komt. Deze discussie zien wij echter 

in bijna alle handboeken over antieke religie 

terug, met uitzondering van het begrip thēskreia, 

een begrip met een vaak negatieve ondertoon, dat 

wel vaak met goden te maken heeft. Ook de 

concepten religio, eusebeia, asebeia, superstitio 

en therapeia passeren de revue. Volgens Kuin 

blijkt dat er in het Grieks geen gangbare, specifieke term voor godenverering aanwezig is. Het 

heeft echter alles met definiëring te maken. Kuin definieert religie als een systeem met daarbij 

gebouwen als een kerk, moskee, boeddhistische tempel of synagoge, gecombineerd met een 

bepaalde hiërarchische structuur met een overkoepelende organisatie, leiders, priesters, helpers 

en onderaan deelnemers. Anderzijds is er de ‘inhoud’ van religie, de handelingen, rituelen en 

festivals die mensen doen voor hun (god)en, ideeën en denkbeelden, al dan niet verankerd in 

heilige teksten en verhalen, die door de aanhangers van de religie worden gedeeld. Meestal 

worden door religieuze groepen bepaalde objecten gebruikt bij hun rituelen: iconen, altaren, 

godsbeelden, specifieke kleding, etc. (Kuin 2018;11). In mijn onderzoek naar antieke religie 

volg ik de volgende definitie: 

 

In deze bijdrage beschouw ik Hygieia vanuit de Grieks-Romeinse religie, die bestaat uit 

een gestructureerd geheel van religieuze figuren die verschillende rollen spelen binnen 

een groot aantal riten, uitgevoerd door burgers met als doel het verkrijgen van gunsten 

in ruil voor riten en offers.1 

 

Toch gebruikt Kuin net zoals ik het begrip religie om de religieuze systeem van Grieken en 

Romeinen aan te duiden. Verder poneert Kuin dat de Klassieke Oudheid de periode tussen de 

8e eeuw v. Chr. en de 5e eeuw n. Chr. beslaat, maar dat is ergens verwarrend, gezien de 

benamingen Klassieke Periode, Hellenisme, etcetera. Zij vervolgt met het idee van syncretisme 

                                                           
1 M. Beumer, Van ὑγίεια naar Hygieia. Personificatie of probleem?', in: Kleio-Historia, Nr. 1 (2015) 1. 



zoals Herakles-Melquart en besluit zij met welke bronnen beschikbaar zijn voor de studie naar 

antieke religie. Op het einde volgt pas de opzet van dit boek, dat naar mijn mening aan het begin 

had moeten staan. 

 

Hoofdstuk 2 ‘Overal goden’ opent met Marcus Aurelius die de Stoïcijnse filosofie aanhangt die 

uitgaat van het henotheïsme, dat hier niet direct wordt uitgelegd. Bij het henotheïsme worden 

meerdere goden erkend, maar is een godheid de belangrijkste, zoals Zeus. Vervolgens betoogt 

Kuin dat er voor de Grieken en Romeinen talloze goden waren, waarbij zij deze ook in een 

mythologische context plaatst. Hierna verwijst zij naar de diverse epitheta die goden hadden. 

Vervolgens haalt zij de discussie aan over wat een god is, maar gaat niet echt in op de 

kenmerkende aspecten. Ik heb dit in mijn boek over Hygieia wel gedaan.2 Op pagina 33 is 

wederom duidelijk dat zij mijn literatuur niet heeft gebruikt, wanneer Kuin over personificaties 

spreekt als duiding voor goden wiens namen teruggaan tot abstracties. Zij noemt hier Nemesis, 

Nike en Eirene, maar vergeet hier Hygieia. Het lijkt alsof zij het boek van Emma Stafford over 

personificaties heeft gelezen, maar dit komt niet terug in de bibliografie.3 In mijn onderzoek 

heb ik aangetoond dat het woord personificatie niet gebruikt kan worden, omdat dit post-

Middeleeuws begrip een hele andere duiding heeft dan het antieke προσωποποιΐα, dat zoiets 

betekent als het leggen van spraak in de mond.4 Ik mis daarnaast de dissertatie van Rianne 

Hermans, waarin zij de godinnen Juno Sospita, Diana Nemorensis and Jupiter Latiaris 

onderzoekt in hun onderlinge relatie tussen de Latijns en Romeinse cultus.5 Tenslotte verwijst 

zij naar het antieke toneel, waar ik helaas ook hier mijn boek mis uit 2016.6 

 

Het derde hoofdstuk ‘Religie doen: ritueel en festival’ gaat over de praktijk en betekenis die 

achter de religieuze kalender schuilgingen. Dierenoffers hebben een belangrijke plaats in dit 

hoofdstuk. Ook hier heb ik in 2006 al over geschreven in mijn online gepubliceerde scriptie 

Griekse Godsdienst en Samenleving. Het Atheense theater 525-404 v. Chr. Godenrijk of 

Godenloos?7 Verderop spreekt Kuin over lachen in relatie tot de goden, waarbij opvalt dat er 

ook gescholden werd. Dit heb ik tot nu toe nog nooit ergens gelezen. Overigens mis ik hier 

Kuin’s eigen dissertatie Playful Piety: Lucian and the Comic in Ancient Religious Experience 

(2015). 

 

In het vierde hoofdstuk ‘Religie denken: mythe en theologie’ vraagt Kuin zich af of de Grieken 

en Romeinen daadwerkelijk in hun goden geloofden. Het antwoord moet natuurlijk ja zijn, 

gezien de vele offers, festivals en culten in de antieke wereld. Bij mythologie ligt dat anders. 

Niet iedereen geloofde hierin, aangezien mythologie de religie slechts kracht bijzet. Vervolgens 

kijkt Kuin naar mythen in relatie tot steden, zoals Athene en kijkt zij naar het beeld rondom het 

hiernamaals, waarbij zij terecht aangeeft dat elk persoon een andere verwachting had van wat 

er na de dood zou gebeuren.  

 

Hoofdstuk 5 ‘Religie in context: stad, familie en individu’ onderzoekt wie de relatie met de 

goden onderhoudt: personen, families of steden? Hier voert zij de discussie tussen polisreligie 

en ‘geleefde religie’, maar betoogt ten onrechte dat dit idee van Jörg Rüpke afkomt. 

                                                           
2 M. Beumer, Hygieia. Godin of Personificatie? (Boekscout 2015) 52-62. 
3 E. Stafford, Worshipping Virtues. Personification and the Divine in Ancient Greece (Wales 2000). 
4 Beumer, Hygieia, 39-40; Beumer, ‘Van ὑγίεια naar Hygieia’, 9-11. 
5 R. Hermans, Latin cults through Roman eyes. Myth, memory and cult practice in the Alban hills (Amsterdam 

2017). 
6 M. Beumer, Welke rol speelt de Griekse godsdienst bij Aischulos en Euripides? (GlobeEdit 2016). 
7 M. Beumer, Griekse Godsdienst en Samenleving. Het Atheense theater 525-404 v. Chr. Godenrijk of Godenloos? 

(Nijmegen 2006) 8-15. 

http://www.ethesis.net/atheens_theater/atheens_theater_inhoud.htm


Integendeel, het concept ‘lived religion’ komt van Meredith McGuire, waarbij de persoonlijke 

relatie met het ‘bovennatuurlijke’ centraal staat. McGuire definieert lived religion als volgt: 

 

The term “lived religion” is useful for distinguishing the actual experience of religious 

persons from the prescribed religion of institutionally defined beliefs and practices. This 

concept of religion is especially apt for sociological analysis, because it depicts a 

subjectively grounded and potentially creative place for religious experience and 

expression. Although lived religion pertains to the individual, it is not merely subjective. 

Rather, people construct their religious worlds together, often sharing vivid experiences 

of that intersubjective reality.8   

 

Rüpke heeft dit concept overgenomen en getransformeerd naar ‘lived ancient religion’, wat hij 

definieert als: 

 

‘In its application to contemporary social analysis, the concept of lived religion does not 

address how individuals replicate a set of religious practices and beliefs preconfigured 

by an institutionalized official religion within their biography – or, conversely, opt out 

of adhering to tradition’. Of course, considering the relationship of individuals to 

tradition, such an assumption could in principle work in a religious pluralistic and a 

mono-confessional society. Instead, “lived ancient religion” focuses on the actual 

everyday experience, on practices, expressions, and interactions that could be related to 

“religion”. Such “religion” is understood as a spectrum of experiences, actions, and 

beliefs and communications hinging on human communication with super-human or 

even transcendent agent(s), for many, but not all societies conceptualized as “gods”.9 

 

Het is duidelijk dat Kuin gecharmeerd is van dit concept, maar het probleem is of wij wel echt 

de religieuze ervaring van de antieke mens kunnen terughalen. In haar inleiding gaf Kuin al 

terecht aan dat er maar weinig bronnen zijn. Voor persoonlijke religieuze ervaringen zijn wij 

dus afhankelijk van inscripties en votieven, zoals beeldjes, marmeren tabletten en andere 

voorwerpen. Zij verwijst hierbij naar de ervaringen van Ailios Aristeides die jarenlang een 

persoonlijke relatie met Asklepios had, toen hij het ritueel van tempelslaap onderging. 

Overigens is het vreemd dat Kuin wel over ‘Asklepios’ schrijft, maar niet over ‘Homeros’ 

bijvoorbeeld. Aan het einde verwijst zij naar goden als Fortuna en Anaetis op wie mensen 

vertrouwen voor genezing, maar vergeet de meer bekende Hygieia, Salus, Athena Minerva en 

Bona Dea. 

 

In het zesde hoofdstuk ‘Polytheïsme vs. monotheïsme’ gaat Kuin wel dieper in op de verschillen 

tussen mono, heno- en polytheïsme en neemt Zeus Hypsistos als voorbeeld. Verrassend genoeg 

komt er toch een sectie religiegeschiedenis aan bod, waarbij Kuin de Joden en Romeinen naast 

elkaar legt en eindigt met Constantijn de Grote. Hoofdstuk 7 ‘Diversiteit, innovatie en de 

grenzen van tolerantie’ onderzoekt veelheid van cultussen, die vaak als religieuze supermarkt 

worden voorgesteld. Hoewel hier aan de ene kant veel voor te zeggen is, is er ook kritiek omdat 

de vraag wordt gesteld of men inderdaad opzettelijk wilde concurreren met elkaar. Immers was 

er een hoge tolerantie ten aanzien van ‘vreemde goden’, zoals in het Romeinse Rijk. Zij hanteert 

het boek van Jörg Rüpke Religious Deviance in the Roman World. Superstition or Individuality 

(Cambridge University Press 2016) aan en komt verrassend met een hoofdstuk over hekserij en 

magie, dat verder bestaat uit vergoddelijking van keizers en romanisering.  

                                                           
8 M.B. McGuire, Lived Religion. Faith and Practice in Everyday Life (Oxford University Press 2008) 12. 
9 R. Raja and J. Rüpke (ed.) A Companion to the Archaeology of Religion in the Ancient World (Wiley Blackwell 

2015) 3-4. 



In het laatste hoofdstuk 8 ‘Twijfelaars, critici en ongelovigen’ staat de asebeia centraal ofwel 

het ongeloof. Kuin verwijst hierbij naar diverse filosofen zoals Xenophanes en Plato, maar het 

lijkt erop alsof zij eigenlijk het boek Hemelbestormers: Atheïsme in de Klassiek Oudheid uit 

2015 van Tim Whitmarsh wil recenseren. 

 

In haar becommentarieerde bibliografie geeft Kuin dat er geen recent Nederlands 

overzichtswerk is over Romeinse religie. Dat klopt, maar dat wil niet zeggen dat die boeken er 

niet zijn zoals van R. Mogilvie, De Romeinen en hun goden (de Haan 1974). Verder worden 

diverse oude en nieuwe publicaties aangehaald. Ik had hier voor een standaard lijst gekozen. 

 

Concluderend ligt er een nieuw Nederlandstalig handboek over antieke religie dat helaas 

inhoudelijk niet veel nieuws brengt voor de kenner en waarbij helaas veel Nederlandstalige 

recente boeken en artikelen niet zijn meegenomen. Voor de leek is dit wel nieuw, gezien de 

thematische aanpak van antieke religie en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ik hoop dat 

de tweede druk de meest eerder genoemde ontbrekende literatuur in zich mag dragen. Verder 

is het boek helder geschreven door een mede oud- en religiehistoricus. 


