
  

 

 

Tilburg University

(Recensie) Jörg Rüpke, Pantheon. A New History of Roman Religion (Princeton
University Press 2018)
Beumer, Mark

Published in:
Kleio-Historia

Publication date:
2018

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Beumer, M. (2018). (Recensie) Jörg Rüpke, Pantheon. A New History of Roman Religion (Princeton University
Press 2018). Kleio-Historia, 8, 72-74.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/78740d0a-9f86-4698-af6e-90cac511ff23


(Recensie) Jörg Rüpke, Pantheon. A New History of Roman Religion (Princeton University 

Press 2018). ISBN 9780691156835, 551 pp. €27,99. 

Mark Beumer 

 

Dit nieuwe boek van Jörg Rüpke heeft als 

doel om het proces van rituele praktijk naar 

het ontstaan van religie te beschrijven. De 

centrale vraag hierbij is of wij niet liever 

moeten spreken over cultuur en culturele 

verschillen, dan van een lidmaatschap van 

verschillende religies.1 De focus ligt op een 

veelheid van religieuze concepten, symbolen 

en activiteiten en culturele praktijken van 

antieke Oosterse hoogculturen tot in de Late 

Oudheid (en daarna), waarbij de auteur naar 

de diverse ontwikkelingen kijkt. De lange 

termijn-ontwikkeling en wereldlijke 

perspectief zijn hiervoor belangrijk.2 

Rüpke merkt op dat de term paganism niet 

alleen naar mensen verwijst als niet-

christelijk, maar ook als plattelandsvolk. 

Rüpke begrijpt religies als tradities van 

religieuze praktijken, concepten en instituten, 

soms bedrijfsmatig van aard. Vanuit een 

sociologische spanning is dit terug te voeren 

op Emile Durkheim (1858-1917) die religie 

als een sociaal product van de maatschappij 

ziet, gecomprimeerd in groepen mensen die 

normaal samenleven binnen een territorium 

voor wie hun gezamenlijke oriëntatie van hun bestaan is afgeschermd van de dagelijkse 

discussie, bevestigd door symbolische religieuze vormen.3 Er ontstaat een symbolisch systeem, 

wiens immanentie is beschermd door de uitvoering van rituelen en die de wereld willen 

begrijpen door beelden, verhalen, geschreven teksten, dogma´s en gebruiksnamen van ethische 

gedragscodes met sancties als straf als men het heersende gezag niet accepteert.4 

Het christendom wordt “kolonialisme” verweten door hun religie op te leggen aan andere 

culturen. Verder is volgens Rüpke het idee van vroege samenlevingen met een hoog niveau van 

collectivisme onjuist. Hiervoor is een nieuw concept van religie nodig. Dit concept is lived 

ancient religion in al haar aspecten, verschillende contexten en sociale configuraties. Alleen in 

zeldzamen gevallen – die vermeldt worden – zullen de gezamenlijke activiteiten van mensen 

opgaan in netwerken en georganiseerde systemen, of hun weg vinden in geschreven teksten, 

zodat zij een eigen leven gaan leiden en zich ontwikkelen in massieve, autonome en lang 

levende structuren die we normaliter categoriseren als religies.5 

Rüpke stelt vervolgens dan de vraag hoe religie begrepen moet worden. Volgens hem kunnen 

we alleen hopen op een perspectief van veranderingen binnen religie, op de belichaamde 

dynamiek en hoe deze dynamiek veranderingen produceert in de sociale en culturele context 

                                                 
1 Rüpke 2018:1-2. 
2 Rüpke 2018:4. 
3 Rüpke 2018:5-6. 
4 Rüpke 2018:6. 
5 Rüpke 2018:6-7. 



van religieuze actoren, als we niet bij voorbaat aannemen welke religie vanzelfsprekend is. 

Rüpke beschouwt religie vanuit een situatief perspectief, als inclusieve actoren (beschreven als 

goddelijk, goden, engelen, demonen, de doden of onsterfelijken) die in een bepaald opzicht 

superieur zijn. Deze kunnen afhankelijk van de situaties als onzichtbaar, stil, inactief of gewoon 

afwezig zijn. samengevat: religieuze activiteit is aanwezig wanneer en waar, in een specifieke 

situatie, tenminste een persoon zulke actoren gebruikt in zijn communicatie met andere mensen, 

hetzij door hen met behulp van deze actoren aan te spreken, dan wel rechtstreeks.6 

 Volgens Rüpke is er ondanks de aanwezigheid van een god toch geen sprake van religie, 

maar communicatie. Het maken van dit punt zou echter zelfs in de antieke wereld problematisch 

zijn, omdat het de persoonlijke geloofwaardigheid aantast.7  

De centrale vraag in hedendaagse en antieke religie is: op welke manieren vergroten religieuze 

communicatie en activiteiten de menselijke individuele capaciteit om te handelen? Hoe zorgde 

het ervoor dat men beter met alledaagse dingen om kon gaan? Zonder aanroeping of ritueel, 

inscripties en religieuze infrastructuren, zichtbare beelden en hoorbare priesters, bestaat er geen 

religie.8 Om lived ancient religion te ontdekken, moeten we gebruikmaken van individuele 

getuigen, hun ervaringen en praktijken, hun manieren van tradities toepassen tot hun wijze van 

communiceren en innoveren.9  

 

Rüpke erkent dat het moeilijk is de individuele ervaring te reconstrueren. Hij wil daarom een 

conceptmodel gebruiken om te kijken wat hij toch kan achterhalen. Hij gebruikt drie facetten: 

religieuze handelingscapaciteit (agency), religieuze identiteit en techniek en media voor 

religieuze communicatie. Volgens het socio-filosofische pragmatische is agency vooral een 

probleemoplossend instrument, omdat het individu steeds met nieuwe zaken in aanraking komt, 

waarmee de persoon moet omgaan.10 Binnen een onderhandeling met de structurele omgeving 

vindt het individu ruimte voor initiatief en wordt door anderen aangespoord te handelen. 

Religieuze activiteit ligt niet vast, maar is afhankelijk van innovatie en aanpassing. Het karakter 

van tijd en ruimte werd aangepast door sacraliseren. Door de transfer van religieuze autoriteit 

of de aanroeping van orakels, konden politieke beslissingen anders uitvallen.11 

 

Met betrekking tot religieuze identiteit handelt het individu zelden alleen, maar veel binnen een 

“groep”, zoals familie, stad, “volk” of “natie”) die allemaal afhankelijk van de situatie zijn, 

waarbij een bepaald aspect wordt benadrukt, zoals Bijbel of Bona Dea.12 Hoewel Rüpke spreekt 

over religieuze communicatie erkent hij religie ook synoniem kan zijn met religie. Onbekend 

is hoe vaak met men met goden of God spreekt en waarover, waardoor wij afhankelijk zijn van 

antieke teksten, voorwerpen, gebouwen en inscripties. Om de goden aan te roepen was alleen 

een gebed of offer niet voldoende. De locatie was in tegenstelling tot een feestdag veel 

belangrijker. Daarnaast konden goden ook in de tempel van een andere godheid worden 

aangeroepen.13 Muziek, kleding, tradities, zang en dans, geschenken, gesproken berichten en 

dankbaarheid waren allemaal cruciale elementen voor het aanroepen van de god op de juiste 

manier.14 Rüpke wijst hierbij de grens tussen magie en religie af.15  
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15 Rüpke 2018.21. 



In de epiloog beweert Rüpke dat de mens in de 4e eeuw zich (nog) niet bewust van het diverse 

religieuze landschap, waarin zich deze religieuze transformaties bevonden, alhoewel sommigen 

zich hiervan wel bewust waren. Men wist nog niet welke religieuze kennis juist of onjuist was 

en dat men later alleen binnen een groep kon acteren. Het was niet de religieuze activiteit dat 

de inwoners van het Romeinse Rijk van elkaar onderscheidden, waar ook in het rijk, maar wel 

de namen, instituties, de specialisten en hun kennis van individuele en collectieve identiteit die 

nodig waren voor religieuze praktijken.16 

 

Samengevat biedt Rüpke een interessante these door de vraag stellen wat religie nu eigenlijk is 

en hoe het individu zich verhoudt tot het goddelijke door zich specifiek op de persoonlijke 

ervaring te richten middels het lived ancient religion model. Het is echter de vraag in hoeverre 

dit model houdbaar is, aangezien Rüpke toegeeft dat wij niet weten hoe vaak men contact met 

de goden of God zocht en waar men het over had. Terecht stelt hij dat wij afhankelijk zijn van 

antieke teksten, inscripties, tempels en andere voorwerpen. Hiermee is dit boek een boek als 

ieder ander boek over antieke religie zij het met een andere insteek. Feit blijft dat wij geen 

mensen meer hebben aan wie wij dit kunnen vragen. Individuele ervaringen zijn alleen te 

traceren indien zij zijn opgeschreven. Ook de bewering dat men in de 4e eeuw niet wist wat 

juist was, komt vreemd over. Voor elk mens was hun eigen overtuiging juist, mits zij 

bijvoorbeeld van het tegendeel overtuigd konden worden, bijvoorbeeld door een wonder van 

een concurrerende godheid, waardoor uiteindelijk bekering optrad. Henotheïsme is in deze 

periode helemaal niet vreemd. Diverse godheden werden naast elkaar vereerd. Naar mijn 

mening zit denkfout in de kopie van lived religion dat zich op deze tijd richt als unieke spiegel 

naar de Oudheid. Hier moet Rüpke nog aan werken. 

                                                 
16 Rüpke 2018.386, 390. 


